
[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
«Погоджено» 

 
Рішення виконавчого комітету  
Кам’янець-Подільської міської ради 
(найменування органу місцевого самоврядування)     

 
від  27.10.2017 року № _1071__ 

 
               

  
«Затверджено» 

 
Генеральний директор  

КП «Міськтепловоденергія» 
 

______________ В. Г. Гордійчук 
 

«___» __________ 201__р. 
 

               

 
   

 

 
. 

 
 

 
 

 
 
 
 

ІНВЕСТИЦІЙНА     ПРОГРАМА 
Комунального підприємства «Міськтепловоденергія»  

на 2018 – 2019 роки 

 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 2 
 

З М І С Т 
 
Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2018 – 2019  роки .............................. 6 
Річний  інвестиційний план на 2018 рік ............................................................................................ 12 

ПОЯСНЮВАЛЬНА     ЗАПИСКА ............................................................................................... 22 
Показники економічної  ефективності ........................................................................................... 24 
Аналіз впливу результатів на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність ............ 28 
Узагальнена характеристика  об’єктів  з централізованого  водопостачання  та  

водовідведення ............................................................................................................................ 30 
Оперативна схема оснащення технологічним обліком системи водопостачання. ....................... 35 
Оперативна схема оснащення технологічним обліком системи водовідведення. ........................ 36 
Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими. ............................................................... 41 
ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ: .................................................................................... 41 
РОЗДІЛ І.    ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ  ВОДОПОСТАЧАННЯ. ......................................................................... 41 
Захід №1.   «Реконструкція водопроводу від проспекту Грушевського до вул. 

Матросова в м. Кам’янець – Подільський Хмельницької області» ...................................... 41 
Захід №2.   «Реконструкція магістрального водопроводу по пр.Грушевського від 

військової частини до вул. Франка в  м.Кам`янець-Подільський Хмельницької 
області» ....................................................................................................................................... 60 

Захід № 3.   «Реконструкція мережі водопостачання від КТЕБ №1 вул. Дружби Народів, 
6А, до водопровідного колодязя в районі  будинку по вул. 30 років Перемоги, 5,  м. 
Кам’янець - Подільський Хмельницької області.» .................................................................... 84 

Захід № 4.   «Реконструкція мережі водопостачання від КТЕБ № 5 по вул. Нігинське 
шосе, 34, до житлового будинку по вул. Нігинське шосе, 34, а також до колодязя біля 
житлового будинку по вул. Нігинське шосе, 32а, м. Кам’янець - Подільський 
Хмельницької області» ............................................................................................................... 98 

РОЗДІЛ ІІ.  ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ   ВОДОВІДВЕДЕННЯ. ........................................................................ 113 
Захід № К 1.   «Реконструкція системи подачі повітря  із заміною повітродувки в 

повітродувній станції на каналізаційних очисних спорудах  за адресою вул. 
Маршала Харченка, 2а, м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області» ..................... 114 

ЗАХІД № К 2.   «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС №2 ПО ВУЛ. РУСЬКА, 21, В М. 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ 

ОБЛІКУ СТІЧНИХ ВОД)» .............................................................................................................. 130 
ЗАХІД № К 3.     «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 4 ПО ПРОСПЕКТУ ГРУШЕВСЬКОГО, 

2Б, В М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВСТАНОВЛЕННЯ 

ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ СТІЧНИХ ВОД)» ............................................................................................. 139 
ЗАХІД № К 4.      «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 5 ПО ВУЛ. М. ГОРДІЙЧУКА, 2,  В М. 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ 

ОБЛІКУ СТІЧНИХ ВОД)  »............................................................................................................. 148 
ЗАХІД № К 5.    «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 6А ПО ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 

10А, В М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  (ВСТАНОВЛЕННЯ 

ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ СТІЧНИХ ВОД) » ............................................................................................ 157 
ЗАХІД № К 6.      «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 7 ПО ВУЛ. ВУЛ. РУСЬКА, 49, В М. 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ 

ОБЛІКУ СТІЧНИХ ВОД)» .............................................................................................................. 166 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 3 
 

ЗАХІД № К 7.      «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 11 ПО ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 95, В 

С. ЛИСОГІРКА  КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ СТІЧНИХ ВОД)» ................................................................. 175 
ЗАХІД № К 8.         «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 12 ПО ВУЛ. ГАСТЕЛЛО В С. 

МУКША КИТАЙГОРОДСЬКА  КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ СТІЧНИХ ВОД)» ................................................... 184 
Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації 

інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності. ....................................................... 195 
 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 4 
 

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 
2018 -2019 рік  

(строк) 
 

Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 
 (найменування ліцензіата) 

 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА 

Назва ліцензіата Комунальне підприємство 
«Міськтепловоденергія» 

Рік заснування  2010 
Форма власності  Комунальна 

Місце знаходження  32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-
Подільський, вул. Тімірязєва, 123. 

Код ЄДРПОУ 36588183 

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 
ліцензіата, посада 

Гордійчук Валерій Григорович,  
Генеральний директор 

Тел., факс, E-mail  (03849) 3-52-80 
Ліцензія  на централізоване водопостачання та 
водовідведення 
 (№,  дата видачі, термін дії) 

Серія АЕ  №287991. Дата видачі 26.03.2015р. 
Термін дії по 31.03.2020р. 

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 65195,00 

Балансова вартість активів, тис. грн 165916,00 

Амортизаційні відрахування за останній звітний 
період, тис. грн 7950,00 

Заборгованість по сплаті податків, зборів 
(обов’язкових платежів) 0,00 

 
 
 
 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ 
 

Цілі інвестиційної програми: 
Запобігання виникненню аварійних ситуацій, зменшення  

втрат питної води шляхом реконструкції мережі із 
застосуванням поліетиленових труб.  

Зменшення енергоємкості каналізаційного господарства. 

Строки реалізації інвестиційної програми 24 місяці 

На якому етапі реалізації заходів, 
зазначених в інвестиційній програмі, 
ліцензіат знаходиться 

Розроблена кошторисна документація  та отримано 
позитивні експертні висновки.  

Головні етапи реалізації програми Придбання обладнання і матеріалів, виконання робіт. 
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3.  ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

 
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн 8214,02 

власні кошти 8214,02 
позичкові кошти 0,00 
залучені кошти 0,00 
бюджетні кошти 0,00 
інші заходи (фінансування по фінансовому лізингу) 0,00 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  86,22 % 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку 
ресурсів   13,78 %  

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води  на технологічні потреби  0,00 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення 0,00 

Заходи щодо впровадження та розвитку  інформаційних технологій  0,00 
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення 0,00 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища 0,00 

Інші заходи  0,00 

 

 

4. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ  
 

Чиста приведена вартість, грн.  3394704,92 

Внутрішня норма дохідності, % 18,79 

Дисконтований період окупності,  років 10,954 

Індекс прибутковості 1,46 

 
 
 
 
Генеральний директор  
КП «Міськтепловоденергія»            _______________ 

 
В.Г. Гордійчук ____ 

                         (підпис)   (прізвище, ім’я, побатькові)    
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Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2018 – 2019  роки 
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

(найменування ліцензіата) 

№ з/п  Найменування заходів 
(пооб'єктно) 

Кількіс
ний 

показни
к 

(одини
ця 

виміру) 

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної 
програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) 

За способом 
виконання, 

 тис. грн                    
(без ПДВ) 

Графік здійснення заходів та 
використання коштів на 

планований та прогнозний 
періоди, 

 тис. грн (без ПДВ) 

С
тр

ок
 о

ку
пн

ос
ті

 (м
іс

яц
ів

)*
* 

№
 а

рк
уш

а 
об

ґр
ун

то
ву

ю
чи

х 
ма

те
рі

ал
ів

 

Ек
он

ом
ія

 п
ал

ив
но

-е
не

рг
ет

ич
ни

х 
ре

су
рс

ів
 (к

В
т*

го
д/

пр
ог

но
зн

ий
 п

ер
іо

д)
 

Ек
он

ом
ія

 ф
он

ду
 за

ро
бі

тн
ої

 п
ла

ти
, 

(т
ис

. г
рн

/п
ро

гн
оз

ни
й 

пе
рі

од
) 

Ек
он

ом
іч

ни
й 

еф
ек

т 
 (т

ис
. г

рн
)*

**
 

загальна 
сума  

з урахуванням: 
госпо-      

дарський  
(вартість    
матеріаль

-них 
ресурсів) 

підряд-  
ний 

планова-
ний 

період 

прогнозни період 

аморти-   
заційні 

відраху-   
вання 

вироб
ничі 

інвест
иції з 
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позичк
о-ві 
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інші залучені 
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бюджетн
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планова-
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період            
+ 1 

плано-
ваний 
період     
+ n* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

І ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: 
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,  з них: 

 
1.1.1.  

Реконструкція 
водопроводу від пр. 
Грушевського до вул. 
Матросова в м. 
Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької 
області. 

535,2 
м.п. 912,16 912,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,16 912,16 0,00 0,00 60  41 0,00 0,00 183,39 

«Погоджено» 
 

Рішення виконавчого комітету  
Кам’янець-Подільської міської ради 
(найменування органу місцевого самоврядування)     
 
від  27.10.2017 року № _1071__ 
 
             

  «Затверджено» 
 

Генеральний директор  
КП «Міськтепловоденергія» 

 
______________ В. Г. Гордійчук 

 
«____» ________ 201__р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
1.1.2.  

Реконструкція 
магістрального 
водопроводу по 
пр.Грушевського від 
військової частини до 
вул. Франка в  
м.Кам`янець-
Подільський 
Хмельницької області   

768 
м.п. 2080,89 2080,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2080,89 1129,07 951,82 0,00 362  60 0,00 0,00 69,04 

 
1.1.3.  

Реконструкція мережі 
водопостачання від 
КТЕБ №1 вул. 
Дружби Народів, 6А,  
 до водопровідного 
колодязя в районі  
будинку по вул. 30 
років Перемоги, 5,  м. 
Кам’янець - 
Подільський 
Хмельницької 
області. 

258 
м.пог 195,79 195,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,79 195,79 0,00 0,00 55 84 0,00 0,00 42,44 

 
1.1.4.  

Реконструкція мережі 
водопостачання від 
КТЕБ № 5 по вул. 
Нігинське шосе, 34, 
до житлового 
будинку по вул. 
Нігинське шосе, 34, а 
також до колодязя 
біля житлового 
будинку по вул. 
Нігинське шосе, 32а, 
м. Кам’янець - 
Подільський 
Хмельницької області 

171,5 
м.пог. 162,48 162,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,48 162,48 0,00 0,00 56 98 0,00 0,00 34,75 

Усього за підпунктом 1.1 3351,32 3351,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3351,32 2399,50 951,82 0,00 122  41 0,00 0,00 329,62 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

 Усього за підпунктом 1.2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
1.5 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

   1.7  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
1.8 Інші заходи,з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Усього за розділом І 3351,32 3351,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3351,32 2399,50 951,82 0,00 122 41 0,00 0,00 329,62 

 ІІ  ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: 

   2.1  Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: 
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2.1.1.  

Реконструкція системи 
подачі повітря  із 
заміною повітродувки в 
повітродувній станції на 
каналізаційних очисних 
спорудах  за адресою 
вул. Маршала Харченка, 
2а, м.Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької області 

2 шт. 3730,97 3730,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3730,97 1286,52 2444,45 0,00 42 11
4 

 

68
88

00
,0

0 

0,00 1074,53 

Усього за підпунктом 2.1 3730,97 3730,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3730,97 1286,52 2444,45 0,00 42 11
4 

68
88

00
,0

0 

0,00 1074,53 

2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 

2.
2.
1. 

Технічне 
переоснащення КНС 
№2 по вул. Руська, 21, в 
м. Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької області 
(встановлення приладів 
обліку стічних вод) 

1 
вузол 133,09 133,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,09 133,09 0,00 0,00 0 13

0 0,00 0,00 0,00 

2.
2.
2. 

Технічне 
переоснащення КНС 
№4 по проспекту 
Грушевського, 2Б, в м. 
Кам’янець-Подільський 
Хмельницької області 
(встановлення приладів 
обліку стічних вод) 

2 
вузли 236,80 236,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,80 236,80 0,00 0,00 0 13

9 0,00 0,00 0,00 

2.
2.
3. 

Технічне 
переоснащення КНС № 
5 по вул. М. Гордійчука, 
2,  в м. Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької області 
(встановлення приладів 
обліку стічних вод)   

2 
вузли 161,64 161,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,64 161,64 0,00 0,00 0 14

8 0,00 0,00 0,00 
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2.2.4. 

Технічне 
переоснащення КНС 
№ 6а по вул. 
Хмельницьке шосе, 
10а, в м. Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької області  
(встановлення 
приладів обліку 
стічних вод) 

2 
вузли 159,18 159,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,18 159,18 0,00 0,00 0 15

7 0,00 0,00 0,00 

2.2.5. 

Технічне 
переоснащення КНС 
№ 7 по вул. Руська, 
49, в м. Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької області 
(встановлення 
приладів обліку 
стічних вод)   

2 
вузли 139,55 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,55 139,55 0,00 0,00 0 16

6 0,00 0,00 0,00 

2.2.6. 

Технічне 
переоснащення КНС 
№ 11 по вул. 
Сагайдачного, 95, в с. 
Лисогірка  
Кам’янець-
Подільського району 
Хмельницької області 
(встановлення 
приладів обліку 
стічних вод)   

2 
вузли 139,43 139,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,43 139,43 0,00 0,00 0 17

5 0,00 0,00 0,00 

2.2.7. 

Технічне 
переоснащення КНС 
№ 12 по вул. 
Гастелло в с. Мукша 
Китайгородська  
Кам’янець-
Подільського району 
Хмельницької області 
(встановлення 
приладів обліку 
стічних вод) 

2 
вузли 162,04 162,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,04 162,04 0,00 0,00 0 18

4 0,00 0,00 0,00 
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Усього за підпунктом 2.2 1131,73 1131,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1131,73 1131,73 0,00 0,00 0 11
4 0,00 0,00 0,00 

2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
2.4 Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом  2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
2.6 Інші заходи, з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Усього за розділом ІІ 4862,70 4862,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4862,70 2418,25 2444,45 0,00 54 11
4 

68
88

00
,0

0 

0,00 1074,53 

 Усього за інвестиційною програмою  8214,02 8214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8214,02 4817,75 3396,27 0,00 70 41 

68
88

00
,0

0 

0,00 1404,15 

 
Примітки:  n* - кількість років інвестиційної програми.      
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. 
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ. 
 
 
 
Начальник ВТВ            Гуль Павло Анатолійович 
________________________________                                                      ___________________________                                        ____________________________________ 
(посада відповідального виконавця)                                                                                                 (підпис)                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові) 
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«Погоджено» 
 

Рішення виконавчого комітету  
Кам’янець-Подільської міської ради 
(найменування органу місцевого самоврядування)     
 
від  27.10.2017 року № _1071__ 
               

 
 

 «Затверджено» 
 

Генеральний директор  
КП «Міськтепловоденергія» 

 
______________ В. Г. Гордійчук 

 
«____» ________ 201__р. 

               
 

Річний  інвестиційний план на 2018 рік 
комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

 (найменування ліцензіата) 
 

№ з/п 
Найменування 

заходів 
(пооб'єктно) 

Кількі
сний 

показн
ик 

(одини
ця 

виміру
) 

Фінансовий план використання коштів на виконання 
інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн 

(без ПДВ) 

 Сума 
позичк
ових 

коштів 
та 

відсотк
ів за їх  
викори
стання, 

що 
підляга

є 
поверн
енню у 
планов
аному 
періоді

,            
тис. 
грн              
(без 

ПДВ) 

 Сума 
інших 
залуче

них 
коштів

, що 
підляг

ає 
поверн
енню у 
планов
аному 
періоді

,          
тис. 
грн          
(без 

ПДВ) 

Кошт
и, що 
врахо
вують
ся    у 
струк
турі 

тариф
ів           

гр.5 + 
гр.6. +      
гр. 11 
+ гр. 
12      

тис. 
грн           
(без 

ПДВ) 

 За способом 
виконання,           

тис. грн (без 
ПДВ) 

Графік здійснення заходів та 
використання коштів на 

планований період,                     
тис. грн (без ПДВ) 

С
тр

ок
 о

ку
пн

ос
ті

 (м
іс

яц
ів

)*
 

№
 а

рк
уш

а 
об

ґр
ун

то
ву

ю
чи

х 
ма

те
рі

ал
ів

 

Ек
он

ом
ія

 п
ал

ив
но

-е
не

рг
ет

ич
ни

х 
ре

су
рс

ів
   

(к
В

т/
го

д/
рі

к)
 

Ек
он

ом
ія

 ф
он

ду
 за

ро
бі

тн
ої

 п
ла

ти
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

(т
ис

. г
рн

/р
ік

) 

Ек
он

ом
іч

ни
й 

еф
ек

т 
(т

ис
. г

рн
 )*

* 

загаль
на 

сума  

з урахуванням: 

госпо          
дарськ

ий  
(вартіс

ть    
матеріа
льних 

ресурсі
в) 

підряд 
ний І кв. ІІ кв. ІІІ 

кв. 
ІV 
кв. 

амор
ти   

зацій
ні 

відра
ху   

вання 

вироб
ничі 

інвест
иції з 
прибу

тку 

отрима
ні у 

планов
аному 
періоді 
позичк

ові 
кошти 
фінанс
ових 

устано
в, що 

підляга
ють 

поверн
енню 

отрима
ні у 

планов
аному 
періоді 
бюдже

тні 
кошти, 
що не 
підляг
ають 

поверн
енню 

 інші 
залучені 
кошти, 

отримані у 
планованому  

періоді, з 
них: 

що 
підл
ягаю

ть 
пове
рнен
ню 

що 
не 

підл
ягаю

ть 
пове
рнен
ню 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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І   ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: 

1.1   Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

 
1.1.1.  

 Реконструкція 
водопроводу 
від пр. 
Грушевського 
до вул. 
Матросова в м. 
Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької 
області.  

535,2 
м.п. 91

2,
16

 

91
2,

16
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91
2,

16
 

0,00 

91
2,

16
 

31
6,

16
 

59
6,

00
 

0,00 0,00 60 41  0,00 0,00 

18
3,

39
 

 
1.1.2.  

 Реконструкція 
магістрального 
водопроводу по 
пр.Грушевськог
о від військової 
частини до вул. 
Франка в  
м.Кам`янець-
Подільський 
Хмельницької 
області     

417  
м.п. 

11
29

,0
7 

11
29

,0
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11
29

,0
7 

0,00 

11
29

,0
7 

0,00 0,00 

15
0,

00
 

97
9,

07
 

36
2  60 0,00 0,00 

37
,4

6 

 
1.1.3.  

 Реконструкція 
мережі 
водопостачання 
від КТЕБ №1 
вул. Дружби 
Народів, 6А,  до 
водопровідного 
колодязя в 
районі  будинку 
по вул. 30 років 
Перемоги, 5,  м. 
Кам’янець - 
Подільський 
Хмельницької 
області.  

258 
м.пог 19

5,
79

 

19
5,

79
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19
5,

79
 

0,00 

19
5,

79
 

0,00 0,00 

19
5,

79
 

0,
00

 

55 84  0,00 0,00 

42
,4

4 
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1.1.4.  

 Реконструкція 
мережі 
водопостачання 
від КТЕБ № 5 
по вул. 
Нігинське 
шосе, 34, до 
житлового 
будинку по вул. 
Нігинське 
шосе, 34, а 
також до 
колодязя біля 
житлового 
будинку по вул. 
Нігинське 
шосе, 32а, м. 
Кам’янець - 
Подільський 
Хмельницької 
області  

171,5 
м.пог 16

2,
48

 

16
2,

48
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16
2,

48
 

0,00 

16
2,

48
 

0,00 0,00 

16
2,

48
 

0,00 56 98 0,00 0,00 

34
,7

5 

Усього за підпунктом 1.1 

23
99

,5
0 

23
99

,5
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23
99

,5
0 

0,00 

23
99

,5
0 

31
6,

16
 

59
6,

00
 

50
8,

27
 

97
9,

07
 

97 41  0,00 0,00 

29
8,

04
 

1.2   Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1.3   Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4   Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 
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      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7   Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

   1.8    Інші заходи, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за розділом І 

23
99

,5
0 

23
99

,5
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23
99

,5
0 

0,00 

23
99

,5
0 

31
6,

16
 

59
6,

00
 

50
8,

27
 

97
9,

07
 

97 41  0,00 0,00 

29
8,

04
 

 ІІ    ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: 

   2.1    Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них: 

 
2.1.1.  

 Реконструкція 
системи подачі 
повітря  із 
заміною 
повітродувки в 
повітро-дувній 
станції на 
каналізаційних 
очисних спорудах  
за адресою вул. 
Маршала 
Харченка, 2а, 
м.Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької 
області  

1 шт. 

12
86

,5
2 

12
86

,5
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12
86

,5
2 

0,00 

12
86

,5
2 

0,00 38,55 

60
0,

00
 

64
7,

99
 

29 114  

34
44

00
,0

0 

0,00 

53
7,

26
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 Усього за підпунктом 2.1  

12
86

,5
2 

12
86

,5
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12
86

,5
2 

0,00 

12
86

,5
2 

0,00 38,55 

60
0,

00
 

64
7,

97
 

29 114  

34
44

00
,0

0 

0,00 

53
7,

26
 

   2.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 

 
2.2.1.  

 Технічне 
переоснащення 
КНС №2 по 
вул. Руська, 21, 
в м. Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької 
області 
(встановлення 
приладів обліку 
стічних вод)  

1 
вузол 13

3,
09

 

13
3,

09
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13
3,

09
 

0,00 

13
3,

09
 

0,00 

13
3,

09
 

0,00 0,00 0,0  130 0,00 0,00 0,00 

 
2.2.2.  

 Технічне 
переоснащення 
КНС №4 по 
проспекту 
Грушевського, 
2Б, в м. 
Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької 
області 
(встановлення 
приладів обліку 
стічних вод)  

2 
вузли 23

6,
80

 

23
6,

80
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23
6,

80
 

0,00 

23
6,

80
 

0,00 

23
6,

80
 

0,00 0,00 0,0  139 0,00 0,00 0,00 

 
2.2.3.  

 Технічне 
переоснащення 
КНС № 5 по 
вул. М. Гордій-
чука, 2,  в м. 
Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької 
області (встано-
влення 
приладів обліку 
стічних вод)    

2 
вузли 16

1,
64

 

16
1,

64
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16
1,

64
 

0,00 

16
1,

64
 

0,00 

16
1,

64
 

0,00 0,00 0,0 148  0,00 0,00 0,00 
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2.2.4.  

 Технічне 
переоснащення 
КНС № 6а по 
вул. 
Хмельницьке 
шосе, 10а, в м. 
Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької 
області  
(встановлення 
приладів обліку 
стічних вод)  

 2 
вузли  15

9,
18

 

15
9,

18
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15
9,

18
 

0,00 

15
9,

18
 

15
9,

18
 

0,00 0,00 0,00 0,0 157  0,00 0,00 0,00 

 
2.2.5.  

 Технічне 
переоснащення 
КНС № 7 по 
вул. Руська, 49, 
в м. Кам’янець-
Подільський 
Хмельницької 
області 
(встановлення 
приладів обліку 
стічних вод)    

 2 
вузли  13

9,
55

 

13
9,

55
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13
9,

55
 

0,00 

13
9,

55
 

13
9,

55
 

0,00 0,00 0,00 0,0 166  0,00 0,00 0,00 

 
2.2.6.  

 Технічне 
переоснащення 
КНС № 11 по 
вул. 
Сагайдачного, 
95, в с. 
Лисогірка  
Кам’янець-
Подільського 
району 
Хмельницької 
області 
(встановлення 
приладів обліку 
стічних вод)    

 2 
вузли  13

9,
43

 

13
9,

43
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13
9,

43
 

0,00 

13
9,

43
 

13
9,

43
 

0,00 0,00 0,00 0,0  175 0,00 0,00 0,00 
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2.2.7.  

 Технічне 
переоснащенн
я КНС № 12 
по вул. 
Гастелло в с. 
Мукша 
Китайгородсь
ка  
Кам’янець-
Подільського 
району 
Хмельницької 
області 
(встановлення 
приладів 
обліку 
стічних вод)  

 2 
вузли  16

2,
04

 

16
2,

04
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16
2,

04
 

0,00 

16
2,

04
 

14
0,

59
 

21,45 0,00 0,00 0,0  184 0,00 0,00 0,00 

 Усього за підпунктом  2.2 

11
31

,7
3 

11
31

,7
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
31

,7
3 

0,00 11
31

,7
3 

57
8,

75
 

55
2,

98
 

0,00 0,00 0 114 0,00 0,00 0,00 

   2.3  Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Усього за підпунктом 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом  2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом  2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.6 Інші заходи, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за підпунктом 2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Усього за розділом ІІ 

24
18

,2
5 

24
18

,2
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24
18

,2
5 

0,00 

24
18

,2
5 

57
8,

75
 

59
1,

53
 

60
0,

00
 

64
7,

97
 

54 114 

34
44

00
,0

0 

0,00 

53
7,

26
 

 Усього за інвестиційним 
планом  

48
17

,7
5 

48
17

,7
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48
17

,7
5 

0,00 

48
17

,7
5 

89
4,

91
 

11
87

,5
3 

11
08

,2
7 

16
27

,0
4 

69   

34
44

00
,0

0 

0,00 

83
5,

30
 

 
Примітки: 
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності 
враховувати без ПДВ. 
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ. 

 
 
 
 
Начальник ВТВ            Гуль Павло Анатолійович 
________________________________                                                      ___________________________                                        ____________________________________ 
(посада відповідального виконавця)                                                                                                 (підпис)                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові) 
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План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для 

врахування у структурі тарифів на 12 місяців 
 

комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 
 (найменування ліцензіата) 

 

№ з/п Найменування заходів  

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами 
фінансування,   

тис. грн (без ПДВ) 

загальна 
сума 

з урахуванням: 

Амортиза-
ційні 

відрахува
ння 

Вироб-
ничі 

інвести-
ції з 

прибут-
ку 

сума 
позичкових 
коштів та 

відсотків за їх  
використання
, що підлягає 
поверненню у 
планованому 

періоді 

сума інших  
залучених 
коштів, що 

підлягає 
поверненню 

у 
планованом

у періоді 

1 2 3 4 5 6 7 

І Водопостачання 

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: 

1.1 Заходи зі зниження питомих 
витрат, а також втрат ресурсів  2399,50 2399,50 0,00 0,00 0,00 

 1.2 
Заходи щодо забезпечення 
технологічного та/або 
комерційного обліку ресурсів 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1.3 
Заходи щодо зменшення обсягу 
витрат води на технологічні 
потреби 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 
Заходи щодо підвищення якості 
послуг з централізованого 
водопостачання  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 
Заходи щодо впровадження та 
розвитку інформаційних 
технологій 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

Заходи щодо модернізації та 
закупівлі транспортних засобів 
спеціального та 
спеціалізованого призначення 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 
Заходи щодо підвищення 
екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Усього за розділом І 2399,50 2399,50 0,00 0,00 0,00 
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ІІ Водовідведення 

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: 

 2.1 Заходи зі зниження питомих 
витрат, а також втрат ресурсів 1286,52 1286,52 0,00 0,00 0,00 

2.2 
Заходи щодо забезпечення 

технологічного та/або 
комерційного обліку ресурсів 

1131,73 1131,73 0,00 0,00 0,00 

2.3 
Заходи щодо впровадження та 

розвитку інформаційних 
технологій 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 

Заходи щодо модернізації та 
закупівлі транспортних засобів 

спеціального та 
спеціалізованого призначення 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 
Заходи щодо підвищення 

екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Усього за розділом ІІ 2418,25 2418,25 0,00 0,00 0,00 

  Усього за інвестиційною 
програмою 4817,75 4817,75 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
Генеральний директор  
КП «Міськтепловоденергія»                                            В.Г. Гордійчук 

                __________________      _____________________________ 
                                              (підпис)                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 
 

Головний бухгалтер                                                  Савчук О.В. 
                __________________      _____________________________ 

                                              (підпис)                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 
Начальник ВТВ                                          Гуль П. А.  
____________________________                    __________________            ____________________________ 
(посада відповідального виконавця)                                      (підпис)                              (прізвище, ім’я, по батькові) 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА     ЗАПИСКА 

 
Загальна   інформація   про   ліцензіата 

З лютого 2010 року цілісний майновий комплекс міста передано в управління КП 
«Міськтепловоденергія», яке  на даний час  є  виконавцем послуг з виробництва та реалізації 
електричної енергії,  централізованого теплопостачання, централізованого  водопостачання  і 
водовідведення, а також  обслуговування внутрішньо будинкових мереж. 

Підприємство КП „Міськтепловоденергія” надає населенню міста та іншим 
категоріям споживачів послуги з тепловодопостачання  та водовідведення.  

Існує власна ТЕЦ з встановленою енергетичною потужністю 12МВт, 13 котелень і  
23 ЦТП (Центральних теплових пунктів) для забезпечення міста централізованим гарячим 
водопостачанням.   

Водопостачання міста та району забезпечується з Дністровського басейну за 
допомогою насосних станцій та комплексу очисних споруд, а також з підземного водозабору 
із  27 артезіанських свердловин та 1 окремої свердловини. Загальна довжина мереж 
водопостачання сягає близько 325км. 

Водовідведення з промисловості та житла міста забезпечується  каналізаційними 
насосними станціями, які перекачують воду на очисні споруди по мережах довжиною 160 км.  

Виробничі потужності дають змогу подати 50 тис м3/добу води та прийняти 70 тис 
м3/добу стічних вод з повною біологічною очисткою. 

Принципова  схема  водопостачання.  
Артез.свердловина  
с.  Лисог ірка  
   

 

 

Споживачі 
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Висновки щодо необхідності  впровадження інвестиційної програми 
 
В результаті реалізації частини «С» Проекту «Розвиток міської інфраструктури» 

при фінансуванні за рахунок коштів кредиту Світового банку в 2012 році виконано 
модернізацію водопровідних і каналізаційних насосних станцій та артезіанських 
свердловин, шляхом зміни фізично і морального застарілого насосного обладнання на 
сучасне енергоефективне.  

Підйом води насосною станцією І-го підйому та  артезіанськими свердловинами 
оснащено приладами обліку. Насосні станції  подачі води оснащено приладами обліку, 
витрати води на технологічні потреби водопровідно – каналізаційного господарства 
ліцензіата здійснюються через прилади обліку. 

Питна вода, що подається в ситему відповідає вимогам по якості, показники 
стічних вод які скидаються після очищення, також відповідають вимогам по якості.  

Враховуючи те, що однією з вагомих складових витратної частини тарифу з 
централізованого водопостачання та водовідведення є витрати на енергоносії 
(електроенергія), при формуванні інвестиційної програми було надано перевагу 
реконструкції зовнішних мереж водопостачання, заміні енергоємного обладнання в 
системі очищення стічних вод та завершення оснащення технологічним обліком 
каналізаційних насосних станцій. 

  
По розділу централізоване водопостачання передбачається реалізація заходів: 
1. «Реконструкція водопроводу від проспекту Грушевського до вул. 

Матросова в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області». 
Трубопровід відпрацював свій ресурс, та потребує заміни, тому планується провести 

реконструкцію із заміною сталевих труб Ø 400 мм на поліетиленові Ø 315 мм. 
2.  «Реконструкція магістрального водопроводу по пр.Грушевського від 

військової частини до вул. Франка в  м.Кам`янець-Подільський Хмельницької 
області »   
Трубопровід відпрацював свій ресурс, потребує заміни, тому планується провести 
реконструкцію із заміною сталевих труб Ø 500 мм на поліетиленові Ø 315 мм. 

3. «Реконструкція мережі водопостачання від КТЕБ №1 вул. Дружби Народів, 
6А,  до водопровідного колодязя в районі  будинку по вул. 30 років Перемоги, 5,  м. 
Кам’янець - Подільський Хмельницької області..» 

Трубопровід відпрацював свій ресурс, та потребує заміни, тому планується провести 
реконструкцію із заміною сталевих труб Ø 150 мм на поліетиленові Ø 160 мм. 

4.  «Реконструкція мережі водопостачання від КТЕБ № 5 по вул. Нігинське 
шосе, 34, до житлового будинку по вул. Нігинське шосе, 34, а також до колодязя біля 
житлового будинку по вул. Нігинське шосе, 32а, м. Кам’янець - Подільський 
Хмельницької області».  

Трубопровід відпрацював свій ресурс, та потребує заміни, тому планується провести 
реконструкцію із заміною сталевих труб на поліетиленові. 

 
 По розділу централізоване водовідведення передбачається реалізація заходів: 

1. «Реконструкція системи подачі повітря  із заміною повітродувки в повітродувній 
станції на каналізаційних очисних спорудах  за адресою вул. Маршала Харченка, 2а, 
м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області».  
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2.  «Технічне переоснащення КНС №2 по вул. Руська, 21, в м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької області (встановлення приладів обліку стічних вод)».  
3. «Технічне переоснащення КНС №4 по проспекту Грушевського, 2Б, в м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області (встановлення приладів обліку стічних вод)» 
4. «Технічне переоснащення КНС №5 по вул. М. Гордійчука, 2,  в м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області (встановлення приладів обліку стічних вод)» 
5. «Технічне переоснащення КНС №6а по вул. Хмельницьке шосе, 10а, в м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області (встановлення приладів обліку стічних вод)» 
6. «Технічне переоснащення КНС №7 по вул. Руська, 49,  в м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької області (встановлення приладів обліку стічних вод)» 
7. «Технічне переоснащення КНС №11 по вул. Сагайдачного, 95, в с. Лисогірка  

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області (встановлення приладів обліку 
стічних вод)» 

8. «Технічне переоснащення КНС №12 по вул. Гастелло в с. Мукша Китайгородська  
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області (встановлення приладів обліку 
стічних вод)» 

 
В результаті реалізації заходів по переоснащенню КНС (встановлення приладів обліку 

стічних вод) буде завершено забезпечення 100% технологічного обліку стічних вод. 
Враховуючи вже наявну систему передачі даних реалізовану в результаті реалізації частини 

«С» Проекту «Розвиток міської інфраструктури» при фінансуванні за рахунок коштів кредиту 
Світового банку в 2012 році,  передбачається встановлення додаткових модулів з 
перепрограмуванням вже існуючих контроллерів та модемів на станціях і диспетчерській. Такий 
підхід дозволяє максимально використати вже наявне обладнання та зменшити витрати на 
впровадження системи обліку стічних вод. 
   
 

 

Показники економічної  ефективності 
Загальна сума вартості реалізації заходів по інвестпрограмі:  
Інвестиційні витрати:   Водопостачання (без ПДВ) – 3351,32 тис. грн. 

Водовідведення (без ПДВ) – 4862,70 тис. грн.  
Разом: 8214,02 тис. грн.  

 Економічний ефект по програмі: 
     по водопостачанню становить  329,62 тис.грн.  

по водовідведенню становить  1074,53 тис.грн.  
Разом економічний ефект від заходів:  1404,15 тис.грн. 
Враховуючи те, що заходи впроваджуються протягом двох років, то при розрахунках 

показників ефективності враховуємо вплив відповідних значень економічних ефектів від 
реалізації заходів першого та наступних  років.   

Ставка дисконтування – 12,5 % (облікова ставка з 14.09.2017р) 
Нормативний період експлуатації проекту – 50 років. 
 
 

Чиста приведена вартість (NPV) 
 
Чиста 
приведена 
вартість (NPV)  

  
                 n        CFk                       n              Ik  
NPV =    Σ                  -    Σ                  ,          
                          k = 1                    k                           k = 1                k 
                    (1 + r)                             (1 + r) 
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де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми 
(амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної 
програми) у роках;  

CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від 
впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..;  

r – ставка дисконтування;  

Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..;  

k – порядковий номер року де  k = 1,2,3…n.  
 
NPV = - І1 / (1+0,125)1  + ((CF1 / (1+0,125)1  + CF2 / (1+0,125)2  + CF3 / (1+0,125)3  …  + CF50 / 
(1+0,125)50 ) = -  8214020,00 / (1+0,125)1  +    
розрахунок потоку коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження 
інвестиційного заходу у k-му році виконано в табличній формі 
 

період, роки CF, грн. (1+0,125) 1…50 CF/(1+0,125) 1…50, грн 
1 834860,00  1,13 742097,78 
2 1 404150,00 1,27 1109451,85 
3 1404150,00 1,42 986179,42 
4 1404150,00 1,60 876603,93 
5 1404150,00 1,80 779203,50 
6 1404150,00 2,03 692625,33 
7 1404150,00 2,28 615666,96 
8 1404150,00 2,57 547259,52 
9 1404150,00 2,89 486452,91 
10 1404150,00 3,25 432402,58 
11 1404150,00 3,65 384357,85 
12 1404150,00 4,11 341651,42 
13 1404150,00 4,62 303690,15 
14 1404150,00 5,20 269946,80 
15 1404150,00 5,85 239952,71 
16 1404150,00 6,58 213291,30 
17 1404150,00 7,41 189592,27 
18 1404150,00 8,33 168526,46 
19 1404150,00 9,37 149801,30 
20 1404150,00 10,55 133156,71 
21 1404150,00 11,86 118361,52 
22 1404150,00 13,35 105210,24 
23 1404150,00 15,01 93520,21 
24 1404150,00 16,89 83129,08 
25 1404150,00 19,00 73892,51 
26 1404150,00 21,38 65682,23 
27 1404150,00 24,05 58384,21 
28 1404150,00 27,06 51897,07 
29 1404150,00 30,44 46130,73 
30 1404150,00 34,24 41005,10 
31 1404150,00 38,52 36448,97 
32 1404150,00 43,34 32399,09 
33 1404150,00 48,76 28799,19 
34 1404150,00 54,85 25599,28 
35 1404150,00 61,71 22754,92 
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період, роки CF, грн. (1+0,125) 1…50 CF/(1+0,125) 1…50, грн 
36 1404150,00 69,42 20226,59 
37 1404150,00 78,10 17979,19 
38 1404150,00 87,86 15981,50 
39 1404150,00 98,84 14205,78 
40 1404150,00 111,20 12627,36 
41 1404150,00 125,10 11224,32 
42 1404150,00 140,74 9977,17 
43 1404150,00 158,33 8868,60 
44 1404150,00 178,12 7883,20 
45 1404150,00 200,38 7007,29 
46 1404150,00 225,43 6228,70 
47 1404150,00 253,61 5536,62 
48 1404150,00 285,31 4921,44 
49 1404150,00 320,98 4374,62 
50 1404150,00 361,10 3888,55 

Сума за період, грн 10696056,03 
 
NVP = -7301351,11 + 10696056,03 = 3394704,92 грн. 
 
Внутрішня норма дохідності  

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми використано 
функцію ВСД програмного комплексу EXEL за таким алгоритмом: 

 
IRR= функція ВСД( -7471922,22; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 
1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 
1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 
1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 
1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 
1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 
1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 1404150,00; + 
1404150,00; + 1404150,00;) = 18,79 % 
 
 
Дисконтований період окупності:  

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності Інвестиційної програми перерахуємо 
грошові потоки в вид поточних вартостей для кожного року: 
Розрахунок потоку коштів виконано в табличній формі 

період, роки CF, грн. (1+0,125) 1…11 CF/(1+0,125) 1…11, грн 
1 834 860,00  1,13 742097,78 
2 1 404 150,00 1,27 1109451,85 
3 1404150,00 1,42 986179,42 
4 1404150,00 1,60 876603,93 
5 1404150,00 1,80 779203,50 
6 1404150,00 2,03 692625,33 
7 1404150,00 2,28 615666,96 
8 1404150,00 2,57 547259,52 
9 1404150,00 2,89 486452,91 
10 1404150,00 3,25 432402,58 
11 1404150,00 3,65 384357,85 

Сума за період, грн                 7652301,63 
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Визначаємо період після закінчення якого інвестиція окупається. 
Сума дисконтованих доходів за  11 років: = 7652301,63 грн. (додавання PV1 + PV2 + PV3…+ 
PV11 поки загальна сума не буде більше дисконтованих інвестиційних витрат), що більше 
розміру дисконтованих інвестицій (7301351,11 грн.) і це означає, що відшкодування первісних 
інвестиційних витрат відбудеться раніше 11 років. 

Якщо припустити, що приплив коштів надходить рівномірно на протязі всього періоду (за 
умовчанням передбачається що кошти надходять у кінці періоду), то можна обчислити залишок 
від 11 року. 

= , , , ,…

(1 + ) , , , ,.. ≥(1 + )  

 
Залишок 11-го року = (1 – (7652301,63–7301351,11) /7652301,63) = 1 – 0,046= 0,954 
 
 Таким чином, дисконтований період окупності складе менше 11 років, а саме: 

 
DPP = 10 + 0,954 = 10,954 року 

 
 
 
Індекс прибутковості 

 
Індекс 
прибутковості (РІ): 

                       
                      n           CFk                     n            Ik  
     PI =   Σ                  /    Σ                         
                          k = 1                        k                      k = 1               k 
                       (1 + r)                         (1 + r) 
де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми 
(амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної 
програми) у роках;  

CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від 
впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..;  

r – ставка дисконтування;  

Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..;  

k – порядковий номер року, де  k =1,2,3…,n. 
 
PI = сума ((CF1 / (1+0,125)1  + CF2 / (1+0,125)2  + CF3 / (1+0,125)3  … + CF50 / (1+0,125)50 ) / 
( І1 / (1+0,125)1 )  
 

PI = 10696056,03 / 7301351,11 = 1,46 
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Аналіз впливу результатів на структуру тарифу та фінансово-господарську 
діяльність  

Структура тарифу на централізоване водопостачання 
 

  Загальні показники Очікуваний результат 
реалізації заходів 

Структура тарифу з 
врахуванням заходів 

№ з/п Найменування показників тис. грн на 
рік грн/мЗ тис. грн на 

рік грн/мЗ тис. грн на 
рік грн/мЗ 

1 2 3 4 3 4 3 4 
1 Виробнича собівартість, у т, ч.: 43742,187 7,5206 149,620 0,0257 43688,307 7,5113 

1.1 прямі матеріальні витрати,у т. ч.: 20328,285 3,4950 30,370 0,0052 20297,915 3,4898 
1.1.1 електроенергія 18122,597 3,1158 0 0 18122,597 3,1158 

1.1.2 витрати на придбання води у інших 
підприємств 0,00 0,00 0 0 0 0,0000 

1.1.3 витрати на реагенти 560,888 0,0964 0 0 560,888 0,0964 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси (ремонти) 1644,800 0,2828 30,370 0,0052 1614,430 0,2776 

1.2 прямі витрати на оплату праці 13478,910 2,3174 0 0 13478,91 2,3174 
1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 8996,684 1,5468 119,25 0,0205 8973,174 1,5428 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 2965,360 0,5098 0 0 2965,360 0,5098 
1.3.2 амортизаційні відрахування 2351,130 0,4042 47,870 0,0082 2399,000 0,4125 
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 214,465 0,0369 0,000 0,0000 214,465 0,0369 
1.3.4 інші прямі витрати 3465,729 0,5959 71,38 0,0123 3394,349 0,5836 
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 938,308 0,1613 0 0 938,308 0,1613 

1.4.1 витрати на оплату праці 503,591 0,0866 0 0 503,591 0,0866 
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 110,790 0,0190 0 0 110,79 0,0190 
1.4.3 амортизаційні відрахування 13,108 0,0023 0 0 13,108 0,0023 

1.4.4 витрати пов’язані зі сплатою податків, зборів 
та інших платежів 0,00 0,00 0 0 0 0,0000 

1.4.5 інші витрати 310,819 0,0534 0 0 310,819 0,0534 
2. Адміністративні витрати, у т. ч.: 814,165 0,1400 0 0 814,165 0,1400 

2.1 витрати на оплату праці 466,789 0,0803 0 0 466,789 0,0803 

2.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне спеціальне страхування 102,694 0,0177 0 0 102,694 0,0177 

2.3 амортизаційні відрахування 35,261 0,0061 0 0 35,261 0,0061 

2.4 витрати пов’язані зі сплатою податків, зборів 
та інших платежів 0,021 0 0 0 0,021 0,0000 

2.5 інші витрати 209,403 0,0360 0 0 209,403 0,0360 
3 Витрати на збут, у т. ч.: 0 0 0 0 0 0,0000 

З.І витрати на оплату праці 0 0 0 0 0 0,0000 
3.2 відрахування на соціальні заходи 0 0 0 0 0 0,0000 
3.3 амортизаційні відрахування 0 0 0 0 0 0,0000 
3.4 інші витрати 0 0 0 0 0 0,0000 
4 Інші операційні витрати 0 0 0 0 0 0,0000 
5 Фінансові витрати 2453,038 0,4218 0 0 2453,038 0,4218 
6 Повна собівартість 47009,392 8,0823 149,62 0,0257 46955,51 8,0731 
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0 0 0 0 0 0,0000 

7.1 податок на прибуток 0 0 0 0 0 0,0000 
7.2 дивіденди 0 0 0 0 0 0,0000 
7.3 резервний фонд (капітал) 0 0 0 0 0 0,0000 

7.4 на розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції) 0 0 0 0 0 0,0000 

7.5 інше використання прибутку 0 0 0 0 0 0,0000 

8 
Сума компенсації/вилучення витрат на 
електроенергію, податки та збори, на оплату 
праці за попередній звітний період 

4126,235 0,709     

9 Вартість централізованого водопостачання за 
відповідним тарифом, тис. грн 51135,627   

10 Тариф на централізоване водопостачання, 
грн/м3 8,79 -0,01 8,78 

11 Обсяг реалізації, тис. м3 5816,32   
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Структура тарифу на централізоване водовідведення 
 

    Загальні показники 
Очікуваний 

результат реалізації 
заходів 

Структура тарифу з 
врахуванням заходів 

№ з/п Найменування показників тис. грн на 
рік грн/мЗ тис. грн 

на рік грн/мЗ тис. грн на 
рік грн/мЗ 

1 2 3 4 3 4 3 4 
1 Виробнича собівартість, у т, ч.: 30116,770 5,9552 537,26 0,1062 29579,511 5,8490 

1.1 прямі матеріальні витрати,у т. ч.: 9939,702 1,9654 537,26 0,1062 9402,442 1,8592 
1.1.1 електроенергія 8041,754 1,5902 537,26 0,1062 7504,494 1,4839 

1.1.2 витрати на придбання води у інших 
підприємств 0 0 0 0 0 0,0000 

1.1.3 витрати на реагенти 0,952 0,0002 0 0 0,952 0,0002 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси (ремонти) 1896,996 0,3751 0,000 0,0000 1896,996 0,3751 

1.2 прямі витрати на оплату праці 11777,831 2,3289 0 0 11777,831 2,3289 
1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 7757,081 1,5339 0 0,0000 7757,081 1,5339 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 2591,123 0,5124 0 0 2591,123 0,5124 
1.3.2 амортизаційні відрахування 2383,300 0,4713 0,000 0,0000 2383,300 0,4713 
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,000 0       0,0000 
1.3.4 інші прямі витрати 2782,658 0,5502 0 0,0000 2782,658 0,5502 
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 642,157 0,1270 0 0 642,157 0,1270 

1.4.1 витрати на оплату прані 344,572 0,0681 0 0 344,572 0,0681 
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 75,806 0,0150 0 0 75,806 0,0150 
1.4.3 амортизаційні відрахування 9,473 0,0019 0 0 9,473 0,0019 
1.4.4 витрати пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших платежів 0,00 0,00       0,0000 

1.4.5 інші витрати 212,31 0,0420 0 0 212,306 0,0420 
2. Адміністративні витрати, у т. ч.: 549,031 0,1086 0 0 549,031 0,1086 
2.1 витрати на оплату праці 312,648 0,0618 0 0 312,648 0,0618 
2.2 відрахування на соціальні заходи 68,783 0,0136 0 0 68,783 0,0136 
2.3 амортизаційні відрахування 25,482 0,0050 0 0 25,482 0,0050 
2.4 витрати пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших платежів 0,015 0,0000       0,0000 

2.5 інші витрати 142,103 0,0281 0 0 142,103 0,0281 
3 Витрати на збут, у т. ч.: 0 0 0 0 0 0,0000 

З.І витрати на оплату праці 0 0 0 0 0 0,0000 
3.2 відрахування на соціальні заходи 0 0 0 0 0 0,0000 
3.3 амортизаційні відрахування 0 0 0 0 0 0,0000 
3.4 інші витрати 0 0 0 0 0 0,0000 
4 Інші операційні витрати 0 0 0 0 0 0,0000 
5 Фінансові витрати 1688,932 0,3340 0 0 1688,932 0,3340 
6 Повна собівартість 32354,732 6,3977 537,26 0,1062 31817,474 6,2915 
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0 0 0 0 0 0,0000 

7.1 податок на прибуток 0 0 0 0 0 0,0000 
7.2 дивіденди 0 0 0 0 0 0,0000 
7.3 резервний фонд (капітал) 0 0 0 0 0 0,0000 

7.4 на розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції) 0 0 0 0 0 0,0000 

7.5 інше використання прибутку 0 0 0 0 0 0,0000 

8 
Сума компенсації/вилучення витрат на 
електроенергію, податки та збори, на оплату 
праці за попередній звітний період 

1830,570 0,3620         

9 
Вартість централізованого 
водопостачання/водовідведення за 
відповідним тарифом, тис. грн 

34185,302     

10 Тариф на централізоване 
водопостачання/водовідведення, грн/мЗ 6,76 -0,11 6,65 

11 Обсяг реалізації, тис. мЗ 5057,23     
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Узагальнена характеристика  об’єктів  з централізованого  водопостачання  та  

водовідведення  
КП “Міськтепловоденергія”  м. Кам’янець-Подільський  

(найменування ліцензіата підприємства) 
станом на 01 січня 2017 року. 

 
№ 
з/п 

І. Найменування та характеристика  об'єктів                                                          
ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Одиниця 
виміру 

Загальний 
показник 

1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) од. 9 
2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб 117143 
3 Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: осіб 91168 
4 безпосередньо підключених до мереж осіб 90078 
5 яке використовує водорозбірні колонки осіб 1090 

6 Кількість населення, що користуються привізною питною водою 
(населення) 

осіб 0,00 

7 Кількість населення, якому вода подається з відхиленням нормативним 
вимогам осіб 0,00 

8 Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками од. 0,00 
9 Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (п.8/п.10) % 0,00 

10 Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: од. 39742 
11 населення од. 38471 
12 бюджетних установ од. 73 
13 інших од. 1198 
14 Частка охоплення послугами (п.3/п.2*100), з них: % 77,83 
15 з підключенням до мереж (п.4/п.3*100) % 98,80 
16 з використанням водорозбірних колонок (п.5/п.3*100) % 1,20 
17 Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: од. 32279 
18 населення од. 31043 
19 бюджетних установ од. 72 
0 інших од. 1164 

21 Частка підключень з обліком, усього (п.17/п.10*100), з них: % 81,22 
22 населення (п.18/п.11*100) % 80,69 
23 бюджетних установ (п.19/п.12*100) % 98,63 
24 інших (п.20/п.13*100) % 97,16 
25 Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: км 325 
26 водоводів км 82,9 
27 вуличної мережі км 139,2 
28 внутрішньо квартальної та дворової мережі км 102,9 
29 Щільність підключень до мережі водопостачання (п.10/п.25) од./км 122,28 
30 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 176,40 
31 водоводів км 44,00 
32 вуличної мережі км 82,10 
33 внутрішньо квартальної та дворової мережі км 50,30 
34 Частка ветхих та аварійних мереж (п.30/п.25*100), з них: % 54,3 
35 водоводів (п.31/п.26*100) % 53,1 
36 вуличної мережі (п.32/п.27*100) % 59,0 
37 внутрішньо квартальної та дворової мережі (п.33/п.28*100) % 48,9 
38 Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом осіб 219 
39 Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання осіб 215 
40 Чисельність персоналу на 1000 підключень (п.39/п.10*1000) ос./1000 од. 5,41 
41 Чисельність персоналу на 1 км мережі (п.39/п.25) осіб/1 км 0,66 
42 Обсяг піднятої води за рік тис.м³/рік 8314,23 
43 Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому тис.м³/добу 22,78 
44 Обсяг закупленої води зі сторони за рік тис.м³/рік 0,00 
45 Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік тис.м³/рік 5652,86 
46 Середньодобове очищення води на очисних спорудах  тис.м³/добу 15,49 
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47 Обсяг поданої води у мережу за рік тис.м³/рік 7698,96 
48 Середньодобова подача води у мережу тис.м³/добу 21,09 
49 Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: тис.м³/рік 5092,51 
50 населенню тис.м³/рік 4721,29 
51 Витрати на технологічні потреби (п.52+п.53), з них: тис.м³/рік 650,90 
52 витрати на технологічні потреби до мережі тис.м³/рік 384,73 
53 витрати на технологічні потреби у мережі тис.м³/рік 266,17 
54 Частка технологічних витрат (п.51/(п.42+п.44)*100) % 7,83 
55 Обсяг втрат води всього (п.56+п.57), з них: тис.м³/рік 2570,81 
56 обсяг втрат води до мережі (п.42+п.44-п.47-п.52) тис.м³/рік 230,53 
57 обсяг втрат води у мережі (п.47-п.49.1-п.50–п.53) тис.м³/рік 2340,28 
58 Частка втрат до поданої води у мережу (п.57/п.47*100) % 30,40 
59 Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (п.57/п.25) тис.м³/км 7,20 
60 Виробництво води на 1 особу (п.47/п.3*1000000/366) л/добу 231,36 
61 Водоспоживання 1 людиною в день (п.49.1/п.3*1000000/366) л/добу 128,36 
62 Кількість резервуарів чистої води, башт, колон од. 10 
63 Розрахунковий об’єм запасів питної води тис.м³/ добу 27,70 
64 Наявний об’єм запасів питної води тис.м³ /добу 27,70 
65 Забезпеченість спорудами запасів води (п.64/п.63*100) % 100 
66 Кількість поверхневих водозаборів од. 1 
67 Кількість підземних водозаборів, в них: од. 2 
68 кількість свердловин од. 27 
69 Кількість окремих свердловин од. 1 
70 Кількість насосних станцій І підйому (п.66+п.67+п.69) од. 4 
71 Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів од. 5 

72 Витрати електричної енергії на підйом води тис.кВт/год 4708,12  
 

73 Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води  кВт*год/м³ 0,570 
74 Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання од. 1 
75 Витрати електричної енергії на очищення води тис.кВт/год 1611,01 
76 Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води  кВт*год/м³ 0,28 
77 Кількість насосних станцій підкачки води од. 23 

78 Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій 
водопостачання  од. 63 

79 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 23 
80 Витрати електричної енергії на перекачування води тис.кВт/год 3553,90 
81 Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу кВт*год./м³ 0,46 
82 Кількість приладів технологічного обліку од. 33 
83 Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати од. 0 
84 Забезпеченість приладами технологічного обліку (п.83/п.82*100) % 100 
85 Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: од. 4 
86 рідкого хлору од. 0 
87 гіпохлориду од. 4 
88 ультрафіолету од. 0 
89 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін од. 0 
90 Кількість лабораторій од. 1 
91 Кількість майстерень од. 2 
92 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів   од. 28 
93 Установлена виробнича потужність водопроводу тис.м³/добу 70 
94 Установлена загальна потужність водозаборів тис.м³/добу 70 
95 Установлена виробнича потужність очисних споруд тис.м³/добу 50 
96 Використання потужності водопроводу (п.47/366/п.93*100) % 30,13 
97 Використання потужності водозаборів (п.42/366/п.94*100) % 32,54 
98 Використання потужності очисних споруд (п.45/366/п.95*100) % 30,97 
99 Кількість аварій на мережі водопостачання за рік                аварії 210 
100 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (п.99/п.25) аварії/км 0,65 
101 Витрати електричної енергії на водопостачання за рік тис.кВт/год 9873,03 
102 Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік тис.грн. 9868,59 
103 Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (п.101/(п.42+п.44) кВт*год/м³ 1,19 
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104 Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік тис.грн. 30208,27 
105 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (п.104/п.49) грн./м³ 5,93 
106 Витрати на оплату праці за рік тис.грн. 8919,29 
107 Співвідношення витрат на оплату праці (п.106/п.104*100) % 29,53 
108 Співвідношення витрат на електричну енергію (п.102/п.104*100) % 32,67 
109 Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік тис.грн. 0 
110 Співвідношення витрат на перекидання води (п.109/п.104*100) % 0,00 
111 Амортизаційні відрахування за рік тис.грн. 2443,35 
112 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік тис.грн. 2326,64 
113 Співвідношення амортизаційних відрахувань (п.111/п.104*100) % 8,09 
№ 
з/п 

ІІ. Найменування та характеристика  об'єктів                                                         
ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Одиниця 
виміру 

Загальний 
показник 

1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги    (  2* ) од. 6 
2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб 112568 
3 Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: осіб 76745 
4 безпосередньо підключених до мереж осіб 76745 
5 яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, 

септиків осіб - 

6 Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: од. 33785 
7 населення од. 32645 
8 бюджетних установ од. 62 
9 інших од. 1078 

10 Частка охоплення послугами (п.3/п.2*100), з них: % 68,18 
11 з підключенням до мереж (п.4/п.3*100) % 100 
12 з використанням вигрібних ям, септиків (п.5/п.3*100) % - 
13 Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод од. - 
14 Частка з первинним очищенням стічних вод (п.13/п.6*100) % - 
15 Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: км 162 
16 головних колекторів км 0,7 
17 напірних трубопроводів км 27,5 
18 вуличної мережі км 62,40 
19 внутрішньо квартальної та дворової мережі км 71,4 
20 Щільність підключень до мережі водовідведення (п.6/п.15) од./км 208,55 
21 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 84,1 
22 головних колекторів км 0,4 
23 напірних трубопроводів км 13,7 
24 вуличної мережі км 28,5 
25 внутрішньо квартальної та дворової мережі км 41,5 
26 Частка ветхих та аварійних мереж (п.21/п.15*100), з них: % 51,9 
27 головних колекторів (п.22/п.16*100) % 57,1 
28 напірних трубопроводів (п.23/п.17*100) % 49,8 
29 вуличної мережі (п.24/п.18*100) % 45,7 
30 внутрішньо квартальної та дворової мережі (п.25/п.19*100) % 58,1 
31 Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом осіб 189 
32 Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення осіб 171 
33 Чисельність персоналу на 1000 підключень (п.32/п.6*1000) ос./1000 од. 5,06 
34 Чисельність персоналу на 1 км мережі (п.32/п.15) осіб/1 км 1,06 
35 Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: тис.м³/рік 4309,95 
36 прийнято від інших систем водовідведення тис.м³/рік 0 
37 Середньодобове перекачування стічних вод тис.м³/добу 11,81 
38 Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: тис.м³/рік 4309,95 
39 з повним біологічним очищенням тис.м³/рік 4309,95 
40 з доочищенням тис.м³/рік 0 
41 Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах  тис.м³/добу 11,81 
42 Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (п.35–п.38) тис.м³/рік 0 
43 Частка скинутих стічних вод без очищення (п.42/п.35*100) % 0 
44 Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (п.35–п.39) тис.м³/рік 0 
45 Частка недостатньо очищених стічних вод (п.44/п.35*100) % 0 
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46 Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік тис.м³/рік 0 
47 Частка переданих стічних вод на очищення (п.46/п.35*100) % 0 

48 Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у 
тому числі: тис.м³/рік 4299,09 

49 населення тис.м³/рік 3794,97 
50 Кількість засмічень в мережі водовідведення  за рік од. 1561 
51 Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (п.50/п.15) од./км 9,64 
52 Кількість аварій в мережі водовідведення за рік          аварії/рік 13 
53 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (п.52/п.15) аварії/км 0,08 
54 Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (п.35/п.3*1000000/366) л/добу 153,86 
55 Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (п.39/п.3*1000000/366) л/добу 153,86 
56 Кількість насосних станцій перекачки стічних вод од. 14 
57 Кількість очисних споруд водовідведення од. 1 
58 Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення од. 72 
59 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 36 
60 Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням: од. 0 
61 рідкого хлору од. 0 
62 гіпохлориду од. 0 
63 ультрафіолету од. 0 
64 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін од. 0 
65 Кількість лабораторій од. 1 
66 Кількість майстерень од. 2 
67 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів    од. 11 
68 Установлена потужність водовідведення тис.м³/добу 70 
69 Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення тис.м³/добу 70 
70 Установлена потужність очисних споруд водовідведення тис.м³/добу 76 
71 Частка використання водовідведення (п.35/366/п.68*100) % 16,87 
72 Частка використання очисних споруд (п.38/366/п.70*100) % 15,54 
73 Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: тис.кВт*год 3324,58 
74 загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод тис.кВт*год 1649,64 
75 питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод 

(п.74/п.38*100) кВт*год/м³ 0,38 

76 загальні витрати електричної енергії на перекачування води тис.кВт*год 1674,94 
77 питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод 

(п.76/п.35*100) кВт*год/м³ 0,39 

78 Витрати на електричну енергію за рік тис.грн. 4519,68 
79 Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (п.73/п.35) кВт*год/м³ 0,77 
80 Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік тис.грн. 18364,69 
81 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (п.80/п.48) грн./м³ 4,27 
82 Витрати на оплату праці за рік тис.грн. 6872,54 
83 Співвідношення витрат на оплату праці (п.82/п.80*100) % 37,42 
84 Співвідношення витрат на електричну енергію (п.78/п.80*100) % 24,61 
85 Амортизаційні відрахування за рік тис.грн. 2341,12 
86 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік тис.грн. 2341,12 
87 Співвідношення амортизаційних відрахувань (п.85/п.80*100) % 12,75 
88 Обсяг реалізованих стічних вод на 1 ос. (п.49/п.3*1000000/366) л/добу 135,48 

     

 
Примітки : 

   

 
Кількість багатоповерхових будинків 360 од.  

 
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) 25 598 од.  

 
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) 5 894 од.  

 

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку 
(загальнобудинкові) 40 од.  

 

Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку 
(абоненти) 20803од.  

 

Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку 
(абоненти) 5 667 од.  

     1* Назва населених пунктів, яким надаються послуги з водопостачання : 
  

 
Назва населеного пункту    Населення (чол) 
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1 м.Кам’янець-Подільський 101 794 
  2 с. Довжок 4728 
  3 с. Жовтневе 2483 
  4 с. Зіньківці 830 
  5 с. Кам’янка 2201 
  6 с. Панівці 1002 
  7 с. Слобідка -Гуменецька 749 
  8 с. Цибулівка 549 
  9 с. Лисогірка 586 
  10 с. Гуменці 2194 
  

     2* Назва населених пунктів, яким надаються послуги з водовідведення: 
  

 
Назва населеного пункту    Населення (чол) 

  1 м.Кам’янець-Подільський 101794 
  2 с. Довжок 4728 
  3 с. Жовтневе 2483 
  4 с. Кам’янка 2201 
  5 с.Лисогірка 613 
  6 с. Слобідка -Гуменецька 749 
  7 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Генеральний директор                                         
КП  “Міськтепловоденергія” __________ В. Г. Гордійчук 

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 
 

 
  

 
Заступник генерального 
директора з фінансових питань __________ С.О. Лень 

 (посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 
 

   

 Начальник ВТВ __________ П.А. Гуль 
 (посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Оперативна схема оснащення технологічним обліком системи 
водопостачання. 
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Оперативна схема оснащення технологічним обліком системи водовідведення. 
 

 

- Прилади, що встановлюються по інвестпрограмі  2018 року. 

- Прилади, що встановлюються по інвестпрограмі у 2017 році. 

- Насосні станції, що виведені з експлуатації (резервні). 

 
резерв 

Резерв 
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Реєстр 
 лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення   

___КП "Міськтепловоденергія"__ станом на 01. _11. 2017 року 
 

№ 
з/п 

Об'єкт системи 
водопостачання Трубопровід, D Марка лічильника, 

кількість каналів 
Дата випуску 

(повірки) Призначення 

1 2 3 4 5 6 
Водопостачання 

1 НС І підйому трубопровід № 1,    
D 700   

СВТУ-10М, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 400 
мм 

2011р 
(06.2015р.)  облік води з 

поверхневого 
джерела 

2 

НС І підйому 

трубопровід № 2,   D 
700  

СВТУ-10М, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 400 
мм   

2011р 
(06.2015р.)  

3 

НС ІІ підйому, ВОС 

трубопровід  № 1,   
D 700   

СВТУ-10М, 
ультразвуковий,  
одноканальний,  D 400 
мм 

2012р 
(03.2017р.) 

облік води на вході 

4 

НС ІІ підйому, ВОС 

трубопровід № 2,    
D 800  

СВТУ-10М, 
ультразвуковий,  
одноканальний, D 400 
мм 

2012р 
(03.2017р.) 

5 
НС ІІ підйому 

промивний 
трубопровід,                    
D  800  

КСД 2-056-01, 
витратомір, 
одноканальний. 

1981р 
(10.2017) 

облік води на 
промивку 

6 

НС ІІ підйому 

трубопровід № 1,    
D  500 

СВТУ-10М, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 400 
мм 

2012р 
(03.2017р.) 

облік води на 
виході 

7 

НС ІІ підйому 

трубопровід № 2,    
D  500  

СВТУ-10М, 
ультразвуковий,  
одноканальний,  D 400 
мм 

2012р 
(03.2017р.) 

8 ВНС-3 

трубопровід № 1,     
D  400  

Взлет УСРВ-540Л, 
ультразвуковий, 
чотирьохканальний, D 
300 мм 

2011р 
(10.2017) 

облік води на вході  
трубопровід № 2,    
D  400  
трубопровід № 1,    
D  400  облік води на 

виході трубопровід № 2,     
D  400  

9 Артезіанська 
свердловина №1 

                                                   
-      

                                                       
-      

                          
-      

не експлуатується, 
підлягає 
тампонуванню 

10 Артезіанська 
свердловина №2 

трубопровід,     D   
150 

Ергомера-125, 
ультразвуковий, 
одноканальний,   
D 80 мм 

2016р 
(02.2017) 

перебуває на 
капітальному 
ремонті 

11 Артезіанська 
свердловина №3 

трубопровід,    D  
200  

Ергомера-125, 
ультразвуковий, 
одноканальний,   
D 80 мм 

2016р 
(02.2017) 

перебуває на 
капітальному 
ремонті 

12 Артезіанська 
свердловина №4 

трубопровід,    D  
100 

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний, D 80 мм 

2011р 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  
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№ 
з/п 

Об'єкт системи 
водопостачання Трубопровід, D Марка лічильника, 

кількість каналів 
Дата випуску 

(повірки) Призначення 

1 2 3 4 5 6 

13 Артезіанська 
свердловина №5 

трубопровід,     
D  100  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011р 
(06.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

14 Артезіанська 
свердловина №6 

трубопровід,     
D  200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011р 
(06.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

15 Артезіанська 
свердловина №7 

трубопровід,     
 D  100  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011р 
(06.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

16 Артезіанська 
свердловина №8 

трубопровід,      
D  200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,   D 80 
мм 

2011р 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

17 Артезіанська 
свердловина №9 

трубопровід,     
D  100  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний 

2011р 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

18 Артезіанська 
свердловина №10 

трубопровід,     
D  100  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011р 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

19 Артезіанська 
свердловина №11 трубопровід,   D  200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011р 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

20 Артезіанська 
свердловина №12 трубопровід,   D  150  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2012р 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

21 Артезіанська 
свердловина №27 трубопровід,   D  капремонт передбачає 

відновлення вузла обліку  ремонт 

не експлуатується, 
перебуває в 
капітальному 
ремонті 

22 Артезіанська 
свердловина №30 трубопровід,    D  капремонт передбачає 

відновлення вузла обліку  ремонт 

не експлуатується, 
перебуває в 
капітальному 
ремонті 

23 ВНС-1 трубопровід  D 250  
СВТУ-10М, 
ультразвуковий,  
одноканальний, D 80 мм 

2012 
(03.2017р.) 

облік води на 
виході 

24 Артезіанська 
свердловина №18 трубопровід,   D  200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

25 Артезіанська 
свердловина №19 

                                                   
-      

                                                       
-      

                          
-      

не експлуатується, 
підлягає 
тампонуванню 

26 Артезіанська 
свердловина №20 

трубопровід,    
 D  200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2012 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

27 Артезіанська 
свердловина №21 

трубопровід,      
D  200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 100 
мм 

2011 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

28 Артезіанська 
свердловина №22  

трубопровід,    
 D  200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний, D 80 мм 

2011 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

29 Артезіанська 
свердловина №23  трубопровід,   D  200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2012 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  
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№ 
з/п 

Об'єкт системи 
водопостачання Трубопровід, D Марка лічильника, 

кількість каналів 
Дата випуску 

(повірки) Призначення 

1 2 3 4 5 6 

30 Артезіанська 
свердловина №24  трубопровід,   D  200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий,  
одноканальний 

2011 
(03.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

31 Артезіанська 
свердловина №25  

трубопровід,     
D  200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,   D 80 
мм 

2011 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

32 Артезіанська 
свердловина №26  трубопровід,   D 200  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

33 ВНС-2 трубопровід ,    
 D  250   

СВТУ-10М, 
ультразвуковий, 
одноканальний, D 150   

2012 
(03.2017р.) 

облік води на 
виході 

34 Артезіанська 
свердловина №13 трубопровід,    D 100  

Ергомера-125, 
ультразвуковий, 
одноканальний,   
D 80 мм 

2016 
(02.2017) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

35 Артезіанська 
свердловина №14 

трубопровід,      
D 100  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011 
(06.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

36 Артезіанська 
свердловина №15 

трубопровід,     
D  150  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011 
(06.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

37 Артезіанська 
свердловина №16 

трубопровід,      
D  100  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

38 Артезіанська 
свердловина №17 трубопровід,    D 150  

СВТУ-11В, 
ультразвуковий, 
одноканальний, D 100 
мм 

2011 
(08.2016р.) 

облік води з 
підземного 
водозабору  

39 ВНС-4 трубопровід,     
 D 150 

СВТУ-10М, 
ультразвуковий, 
одноканальний,  D 150  
мм 

2012 
(03.2017р.) 

облік води на 
виході 

40 

с. Лисогірка. 
Артезіанська 
свердловина 
(окремо стояча) 

трубопровід,     
  D  80  

ЛЛ-32Х,  крильчастий,  D 
32 мм 02.2017р. 

облік води з 
підземного 
водозабору  

Водовідведення 

1 
Головна 
каналізаційна 
насосна станція 

трубопровід № 1,  
D 600 

ВЛР2301, 
електромагнітний, 
одноканальний,    
D 400мм 

2012р. 
(03.2017) 

облік води на 
виході 

2 трубопровід № 2,  
D 400  

ВЛР2301, 
електромагнітний, 
одноканальний,     
D 400 мм 

2012р. 
(03.2017) 

3 

Каналізаційна 
насосна станція №1 

трубопровід № 1,    
D 600   

ВЛР2301, 
електромагнітний, 
одноканальний,     
D 300 мм 

2012р. 
(03.2017) 

облік води на 
виході 

4 трубопровід №2,   
  D 400   

ВЛР2301, 
електромагнітний, 
одноканальний,     
 D 300 мм 

2012р. 
(03.2017) 
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№ 
з/п 

Об'єкт системи 
водопостачання Трубопровід, D Марка лічильника, 

кількість каналів 
Дата випуску 

(повірки) Призначення 

1 2 3 4 5 6 

5 
Каналізаційні 

очисні споруди 

трубопровід,     
D 1000    

Ергомера-130, 
ультразвуковий, 
одноканальний 

2016 
(12.2016) облік води на вході  

6 трубопровід,    D 500   
Ергомера-130, 
ультразвуковий, 
одноканальний 

2016 
(12.2016) 

облік води на 
виході  
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Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими. 
 

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ:   
 

 
РОЗДІЛ І.    ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ  ВОДОПОСТАЧАННЯ.   

 
Захід №1.   «Реконструкція водопроводу від проспекту Грушевського до вул. 

Матросова в м. Кам’янець – Подільський Хмельницької області» 
 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Для визначення вартості розроблено кошторисну 
документацію та отримано позитивний експертний звіт. Виконання робіт планується підрядним 
способом. 

Короткий  опис 
Майже 70% водопостачання міста Кам’янець-Подільського здійснюється з поверхневого 

джерела р. Дністер, при цьому централізованим питним водопостачанням забезпечуюється 
центральна частина міста, а також такі житлові райони міста як мікрорайон “Жовтневий”, 
селище “Смірнова”, селище “Першотравневе”, «військове містечко» .  

Мережі водопостачання, зношені та потребують повної або хоч би часткової заміни. 
На основі спостереження, обстеження і оцінки технічного стану  мережі на ділянці від 

проспекту Грушевського до вул. Матросова по вул. Підприємницькій встановлено, що  
трубопровід із стальних труб Ø 400 мм перебуває в експлуатації вже 40 років (з 1974р), за період 
2012р -2014 роки на даній ділянці виникло та було ліквідовано 7 пошкоджень.  Вже за лютий-
березень 2015 року на даній ділянці виникло та було ліквідовано 6 пошкоджень. В перерахунку 
на 1 рік: 13/3,5= 4 пориви/рік. Трубопровід відпрацював свій ресурс, та потребує заміни, тому 
пропонується провести реконструкцію із заміною сталевих труб Ø 400 мм на поліетиленові Ø 315 
мм.  

Найкращим матеріалом, що задовольняє більшість вимог  є труби з поліетилену. 
Застосування таких труб дозволяє істотно зменшити аварійність, небезпеку забруднення питної 
води і, крім того, значно полегшує монтаж і дозволяє використовувати безтраншейні технології. 

Передбачається  застосування напірних труб  із ПЕ-100, оскільки поліетиленові труби 
мають ряд переваг перед сталевими, а саме: 

- хімічна стійкість до агресивних речовин; 
- висока еластичність, пластичність та міцність на розрив. Висока еластичність труб дозволяє 

забезпечити відсутність гідроударів; 
- гладка внутрішня поверхня зменшує опір потоку і запобігає наростам, що властиво трубам із 

металу; 
- вага ПЕ труб в 7 раз менша від металевих аналогічного діаметру; 
- висока герметичність з’єднання за рахунок поліфузії; 
- простота і легкість монтажу (відсутня потреба використання тяжкої землерийної техніки); 
-  порівняно низька вартість будівництва трубопроводів; 
-  не можливе проникнення до води важких металів з інсталяції; 
- висока морозостійкість (вода, яка замерзла в трубі не руйнує її); 
- гарантований термін експлуатації 50 років. 
Реалізацію даного заходу розпочато у 2016 році. У 2016 році виконано реконструкцію 585,8 
м.пог. трубопроводу на суму 1189,71 тис.грн., продовжується виконання заходу в 2017 році 
1174 м.пог. і завершується захід у 2018 році -535,2 м.пог. 
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Розрахунки  техніко – економічних  показників 
Розрахунок фізичних втрат питної води виконаний згідно «Методики розрахунку втрат 

питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», 
затвердженоїх наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 25.06.2014 року №180. 

 
Фізичні втрати води з водопровідної мережі 

 
Фізичні втрати питної води на ділянці, що передбачається реконструювати, при її 

транспортуванні до абонентів визначаються за формулою 
 Wвтрат = W121 + W122+W131 + W132 , м3/рік 
де W121 - втрати води при її витіканні під час аварій, м3/рік; 
W122 - втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій, м3/рік; 
W131 - втрати води від схованих витоків пов’язаних з протіканнями через стики і стіни 

трубопроводу, м3/рік; 
W132 - втрати води, яка протікає через невиявлені свищі, м3/рік. 
При розрахунку всіх складових вони приводяться до тис.м-3 піднятої води за фактичними 

даними за останній рік та позначаються як Qпід.  

 

(1) 

де Qвлпід - власний підйом води підприємством, тис. м-3/рік; 
 Qпок - кількість закупленої води, тис. м-3/рік; 
 Qтех - підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у 

виробництві, тис. м-3/рік. 
 
Фактичні дані за 2015 рік:   

власний підйом води підприємством, Qвлпід = 8314,229 тис. м-3/рік; 
кількість закупленої води, Qпок = 0 тис. м-3/рік; 
вода непитної якості на технологічні процеси у виробництві води,  Qтех = 615,265 тис. м-3/рік 

Qпід. = 8314,229 + 0 – 615,265 = 7698,964 тис. м-3/рік 
 

Витоки води з трубопроводів при аваріях. 
 
Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час 

аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій. 
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою 

 

(2) 

де ωi - жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м-2; 
 H - середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.; 
 ti - час витікання води до локалізації аварії, год. 
За відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії визначається як 1/6 
розрахункового часу ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання згідно з вимогами 
нормативно-технічних документів. 
Площа перерізу ωі визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, 
зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:  
ωі = 2×10-4, м-2. (3) 
При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати 
ωі = 0,05πdi-2/4, м-2,  (4) 
де dі - діаметр трубопроводу на даній ділянці, м. 
При витіканні з переломів у трубах 
ωі = 0,75πdi-2/4, м-2. (5) 
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Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх 
відсутності приймається таке співвідношення: зі свищами - 75 %, з тріщинами - 20 % , з 
переломом - 5 %. 

 
Розрахунок витоків води з трубопроводів при аваріях виконано в табличній формі.  

   
Таблиця 1. 

 

Примітка 

діаметр 
трубопр

оводу 
на 

ділянці 
dі, м 

жива площа перерізу i-х отворів, 
свищів, тріщин або розломів 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

час 
витікан
ня води  

, год, 
ti= 

1/6*2 

ωі* ti * 
√Н 

75%  

величина 
витоку,  
W121,  

м3/ тис.м3 

20%  
5%  

свищів, 
м2, 

ωі = 
2×10-4 

тріщини, 
м2, 
ωі = 

0,05πdi²/4 

розломи, 
м2, 
ωi= 

0,75πdi²/4 

 
Σ(ti *ωі*√Н) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 
 реконструкції: 

існуюча  
0,400 0,0002 0,00628 0,0942 26 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

0,013 
0,0106 20% 0,00212 
0,1585 

 
5% 0,00793 

0,01028 

Після 
реконструкції: 

нова, п/е. 
0,315 0,0002 0,00389 0,0584 26 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

0,008 
0,0065 20% 0,00130 
0,0983 

 
5% 0,00494 

0,00647 

Різниця, Δ W121= 0,005 

 
За 2015рік,  Qпід. = 7698,964 тис. м-3/рік 

 
 
Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації 

аварії при невідомому часі промивки (W122) здійснюється за формулою 

 

(6) 

де N - кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, од.; 
 di - діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м; 
 Li - протяжність промивної ділянки, км. Для водоводів протяжність промивних ділянок 

приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних 
ділянок, визначених згідно з вимогами нормативно-технічних документів. Для 
розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м; 

 К1 - коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з 
фактичних умов промивки, або дорівнює 2; 

 К2 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення 
необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м-3 у кінцевій точці 
ділянки. 

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними: 
для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10. 

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію виконано в табличній формі.  
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Таблиця 2.   

Примітка 

кількість аварій 
на трубопроводі 

і-го діаметра, 
од.,  N 

Σ 
dі² *Li 

*(К1+К2) 

діаметр 
трубопро-

воду на 
ділянці dі, 

м 

протяжність 
промивної 
ділянки, км 

Li  

коефіцієнт  величина 
витоку,  
W122,  

м3/ тис.м3 К1 К2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
До реконст-ції: 

існуюча, стальна 4 0,8 0,400 0,5 2 8 0,0003 

 
За 2015рік,  Qпід. = 7698,964 тис. м-3/рік 

 
 
Рівень схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а 

також з наявністю невиявлених свищів.  
 
Значення схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів 

розраховується за формулою 

 

(8) 

де Li - довжина і-ї ділянки трубопроводу, км; 
 qi - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з 

будівельними нормами; 
 Нсер - середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст.; 
 К - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. 

Значення К за відсутності експериментальних даних приймається за таблицею. 
 
Таблиця. Значення коефіцієнта К 
 
Вік трубопроводу, 

років < 10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 

К 1 2,1 3,2 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 

 
 

Відповідно до таблиці 6* «Строительные нормы и правила СНиП 3.05.04-85* "Наружные 
сети и сооружения водоснабжения и канализации"», допустимий рівень витрат води при 
гідравлічних випробуваннях: для труб стальних Ø400   qi= 1,0л/хв·км, для ПЕ Ø300  qi= 0,85л/хв·км. 

 
 
Розрахунок схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводу 

виконано в табличній формі.  
Таблиця 3.   

Термін 
експлуатації 

трубопроводу, 
років 

Довжина 
ділянки 
Li, км 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

допустимий рівень 
витрат води при 

гідравлічних 
випробуваннях згідно 

з будівельними 
нормами qi, л/хв·км 

Коефіцієнт 
підвищення 

величини 
допустимих 
витоків, К 

величина 
витоку,  
W131,  

м3/ тис.м3 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

40 1,735 26 1,0 4,4 2641,3/Qпід = Існуюча, 
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0,343 стальна 

< 10 1,735 26 0,85 1 510,3/Qпід = 
0,066 Нова, п/е. 

Різниця, Δ W131= 0,277  

 
За 2015рік,  Qпід. = 7698,964 тис. м-3/рік 

 
Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою 

 

(9) 

де Nсв - кількість невиявлених свищів; 
 ti - час витікання через невиявлені свищі протягом року (8760 годин). 
Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою 
Nсв = 0,0007×Т×N, (10) 
де N - кількість аварій; 
 Т - строк служби трубопроводу в роках; 
 ωi - площа отвору свища. За відсутності фактичних даних може прийматись рівною 2×10-4 м2. 

 
Розрахунок втрат води, яка протікає через невиявлені свищі виконано в табличній формі.  

    Таблиця 4.   

Примітка 

Термін 
експлуатації 

трубопроводу
,Т, років 

кількість 
аварій на 
трубопро
воді і-го 
діаметра, 

од.,  N 

кількість 
невиявлених 

свищів, 
Nсв = 

0,0007×Т×N 

час 
витікання 
води до 

локалізації 
аварії, год, 

ti 
 

площа 
отвору 

свища,м2, 
ωі = 

2×10-4 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

величина 
витоку,  
W132,  

м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
До реконструкції: 
Існуюча, стальна 40 4 0,112 8760 0,0002 26 1,243 

Після реконструкції 
нова, п/е. < 10 1 0,007 8760 0,0002 26 0,078 

Різниця, Δ W132= 1,165 

 

За 2015рік,  Qпід. = 7698,964 тис. м-3/рік 

 
 
Зведена таблиця розрахунку втрат води.      Таблиця 5.   
 

Примітка 
величина витоку  

W121,  
м3/ тис.м3 

 W122,  
м3/ тис.м3 

W131,  
м3/ тис.м3 

W132,  
м3/ тис.м3 

Разом,  
W, м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 

До реконструкції, стальна Ø400 0,013 0,0003 0,343 1,243 1,599 
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Після реконструкції, п/е Ø315 0,008 0 0,066 0,078 0,152 

Різниця, ΔW   0,005 0,0003 0,277 1,165 1,447 

 
Розрахунок ефекту від зменшення витрат на ремонт 

 
Економічний ефект від зменшення кількості ремонтів на ділянці водопроводу, що 

реконструюється, визначається за формулою: Вр = Nр. в.· Ср. в. ;  
 де: Nр. в. - кількість пошкоджень які призводили до зупинки та проведення ремонтних 

робіт на даній ділянці мережі. Кількість ремонтів водопровідної мережі – 5 на рік; 
Витрати на ремонтні роботи у собівартості за 2016 рік – 858,00 тис.грн.  
Кількість усунених пошкоджень на мережах за 2016 рік – 145 шт.    
Ср. - усереднена вартість проведення ремонту, тис. грн. 
Ср. = 858,00 /145 = 5,92 тис.грн./ 1 рем.  
Вр = 5 · 5,92 = 17,76 тис. грн. 
Ефект від зменшення витрат на ремонт:  Ер = Вр = 17760 грн/рік 
 

Очікуваний  економічний ефект 
 

При фактичній кількості піднятої води за 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м3/рік і 
зменшенні величини витоку від заміни трубопроводу ΔW = 1,447 м3/ тис.м3, тобто: 

 8513,09 тис.м3/рік х 1,447 м3/ тис.м3 = 12318 м3/рік.  
При виробничій собівартості води Вв (на 01.09.2017р.) – 6,11 грн./м3 (без ПДВ),  ефект 

від зменшення втрат питної води, (Ев):  Ев = Вв х Qпід. х ΔW = 6,11 грн./м3 х 8513,09  тис. 
м3/рік х 1,447 м3/тис.м3 = 75263 грн./рік 

В результаті введення в експлуатацію реконструйованого водопроводу при 
прямолінійному методі, річна сума амортизації складатиме А=4518,74/50 років= 90,37 тис.грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е= Ер + Ев+А = 17,76 + 75,26 + 90,37 = 183,39 тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Залишкова кошторисна вартість заходу Вк= 3473,23 тис. грн. (без ПДВ) 
То= Вк / Е = 3473,23 / 183,39 = 18,9 року або 227 місяців.  
 
Залишок ефекту на 2018 рік з врахуванням  частини робіт 2016-2017 років: 
12318 м3/рік при довжині заміни труби – 2295 м.пог., із них у 2016-2017 роках 1759,8 

м.пог., залишок 2295-1759,8 = 535,2м., тоді 12318 м3/рік / 2295 м.пог * 535,2 м.пог = 2873 м.куб/ 
рік.  

Очікуваний ефект Е= 183,39 тис. грн. при довжині заміни труби – 2295 м.пог., із них у 
2016-2017 роках 1759,8 м.пог., залишок -535,2м., тоді: 

 183,39 тис. грн /рік / 2295 м.пог * 535,2 м.пог = 42,77 тис. грн /рік, в тому числі: 
ремонти - 17,76 тис. грн / 2295м*535,2м = 4,15 тис. грн. 
зменшення  витоку - 75,26 тис. грн / 2295м*535,2м = 17,55 тис. грн. 
амортизація - 90,37 тис. грн / 2295м*535,2м = 21,07 тис. грн. 
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Захід №2.   «Реконструкція магістрального водопроводу по пр.Грушевського 
від військової частини до вул. Франка в  м.Кам`янець-Подільський 
Хмельницької області» 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Для визначення вартості розроблено кошторисну 
документацію та отримано позитивний експертний звіт. Виконання робіт планується підрядним 
способом. 

Короткий  опис 
На основі спостереження, обстеження і оцінки технічного стану  мережі встановлено, що  

трубопровід із стальних труб Ø 500 мм перебуває в експлуатації вже 44 роки (з 1973р). В 1973 
році, трубопровід прокладувався на перспективу розвитку промислового та житлового сектору 
міста. Заплановано виконати реконструкцію із заміною діаметра труби на менший, що зменшить 
витрати на виконання робіт. Пропонується провести реконструкцію із заміною сталевих труб Ø 
500 мм на поліетиленові Ø 315 мм. Найкращим матеріалом, що задовольняє більшість вимог  є 
труби з поліетилену. Застосування таких труб дозволяє істотно зменшити аварійність, небезпеку 
забруднення питної води і, крім того, значно полегшує монтаж і дозволяє використовувати 
безтраншейні технології. 

Передбачається  застосування напірних труб  із ПЕ-100, оскільки поліетиленові труби 
мають ряд переваг перед сталевими, а саме: 

- хімічна стійкість до агресивних речовин; 
- висока еластичність, пластичність та міцність на розрив. Висока еластичність труб дозволяє 

забезпечити відсутність гідроударів; 
- гладка внутрішня поверхня зменшує опір потоку і запобігає наростам, що властиво трубам із 

металу; 
- вага ПЕ труб в 7 раз менша від металевих аналогічного діаметру; 
- висока герметичність з’єднання за рахунок поліфузії; 
- простота і легкість монтажу (відсутня потреба використання тяжкої землерийної техніки); 
-  порівняно низька вартість будівництва трубопроводів; 
-  не можливе проникнення до води важких металів з інсталяції; 
- висока морозостійкість (вода, яка замерзла в трубі не руйнує її); 
- гарантований термін експлуатації 50 років. 

 
Розрахунки  техніко – економічних  показників 

Розрахунок фізичних втрат питної води виконаний згідно «Методики розрахунку втрат 
питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», 
затвердженоїх наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 25.06.2014 року №180. 

 
Фізичні втрати води з водопровідної мережі 

Фізичні втрати питної води на ділянці, що передбачається реконструювати, при її 
транспортуванні до абонентів визначаються за формулою 

 Wвтрат = W121 + W122+W131 + W132 , м3/рік 
де W121 - втрати води при її витіканні під час аварій, м3/рік; 
W122 - втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій, м3/рік; 
W131 - втрати води від схованих витоків пов’язаних з протіканнями через стики і стіни 

трубопроводу, м3/рік; 
W132 - втрати води, яка протікає через невиявлені свищі, м3/рік. 
При розрахунку всіх складових вони приводяться до тис.м-3 піднятої води за фактичними 

даними за останній рік та позначаються як Qпід.  

 

(1) 

де Qвлпід - власний підйом води підприємством, тис. м-3/рік; 
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 Qпок - кількість закупленої води, тис. м-3/рік; 
 Qтех - підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у 

виробництві, тис. м-3/рік. 
На основі фактичних даних за 2016 рік:   

власний підйом води підприємством, Qвлпід = 8513,09 тис. м-3/рік; 
кількість закупленої води, Qпок = 0 тис. м-3/рік; 
вода непитної якості на технологічні процеси у виробництві води,  Qтех = 0 тис. м-3/рік 

Таким чином, Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 
 

Витоки води з трубопроводів при аваріях. 
Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час 

аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій. 
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою 

 

(2) 

де ωi - жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м-2; 
 H - середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.; 
 ti - час витікання води до локалізації аварії, год. 
За відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії визначається як 1/6 
розрахункового часу ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання згідно з вимогами 
нормативно-технічних документів. 
Площа перерізу ωі визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, 
зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:  
ωі = 2×10-4, м-2. (3) 
При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати 
ωі = 0,05πdi-2/4, м-2,  (4) 
де dі - діаметр трубопроводу на даній ділянці, м. 
При витіканні з переломів у трубах 
ωі = 0,75πdi-2/4, м-2. (5) 
Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх 
відсутності приймається таке співвідношення: зі свищами - 75 %, з тріщинами - 20 % , з 
переломом - 5 %. 

 
Розрахунок витоків води з трубопроводів при аваріях виконано в табличній формі.   

Таблиця 1. 

Примітка 

діаметр 
трубопр

оводу 
на 

ділянці 
dі, м 

жива площа перерізу i-х отворів, 
свищів, тріщин або розломів 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

час 
витікан
ня води  

, год, 
ti= 

1/6*2 

ωі* ti * 
√Н 

75% ti *ωі*√Н 

величина 
витоку,  
W121,  

м3/ тис.м3 

20% ti *ωі*√Н 

5% ti *ωі*√Н 

свищів, 
м2, 

ωі = 
2×10-4 

тріщини, 
м2, 
ωі = 

0,05πdi²/4 

розломи, 
м2, 
ωi= 

0,75πdi²/4 

 
Σ(ti *ωі*√Н) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 
 реконструкції: 

існуюча  
0,500 0,0002 0,0098 0,1472 26 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

0,016 
0,0165 20% 0,0033 
0,2477 

 
5% 0,0124 

0,01381 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Після 
реконструкції: 

нова, п/е. 
0,315 0,0002 0,00389 0,0584 26 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

0,007 
0,0065 20% 0,00130 
0,0983 

 
5% 0,00494 

0,00647 

Різниця, Δ W121= 0,009 
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За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 

 
 
Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації 

аварії при невідомому часі промивки (W122) здійснюється за формулою 

 

(6) 

де N - кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, од.; 
 di - діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м; 
 Li - протяжність промивної ділянки, км. Для водоводів протяжність промивних ділянок 

приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних 
ділянок, визначених згідно з вимогами нормативно-технічних документів. Для 
розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м; 

 К1 - коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з 
фактичних умов промивки, або дорівнює 2; 

 К2 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення 
необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м-3 у кінцевій точці 
ділянки. 

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними: 
для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10. 
За період 2016 року на даній ділянці було ліквідовано 1 порив. 

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію виконано в табличній формі.  
Таблиця 2.   

Примітка 

кількість аварій 
на трубопроводі 

і-го діаметра, 
од.,  N 

Σ 
dі² *Li 

*(К1+К2) 

діаметр 
трубопро-

воду на 
ділянці dі, 

м 

протяжність 
промивної 
ділянки, км 

Li  

коефіцієнт  величина 
витоку,  
W122,  

м3/ тис.м3 К1 К2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
До реконст-ції: 

існуюча, стальна 1 1,25 0,500 0,5 2 8 0,00001 

 
За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 

 
 
Рівень схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а 

також з наявністю невиявлених свищів.  
Значення схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів 

розраховується за формулою 

 

(8) 

де Li - довжина і-ї ділянки трубопроводу, км; 
 qi - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з 

будівельними нормами; 
 Нсер - середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст.; 
 К - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. 
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Значення К за відсутності експериментальних даних приймається за таблицею. 
 
Таблиця. Значення коефіцієнта К 
 
Вік трубопроводу, 

років < 10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 

К 1 2,1 3,2 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 

 
 

Відповідно до таблиці 6* «Строительные нормы и правила СНиП 3.05.04-85* "Наружные 
сети и сооружения водоснабжения и канализации"», допустимий рівень витрат води при 
гідравлічних випробуваннях: для труб стальних Ø400   qi= 1,0л/хв·км, для ПЕ Ø300  qi= 0,85л/хв·км. 

 
Розрахунок схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводу 

виконано в табличній формі.  
Таблиця 3.   

Термін 
експлуатації 

трубопроводу, 
років 

Довжина 
ділянки 
Li, км 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

допустимий рівень 
витрат води при 

гідравлічних 
випробуваннях згідно 

з будівельними 
нормами qi, л/хв·км 

Коефіцієнт 
підвищення 

величини 
допустимих 
витоків, К 

величина 
витоку,  
W131,  

м3/ тис.м3 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

41-50 0,768 26 1,1 5,5 1607,6/Qпід = 
0,189 

Існуюча, 
стальна 

< 10 0,768 26 0,85 1 225,9/Qпід = 
0,026 Нова, п/е. 

Різниця, Δ W131= 0,163  

 
За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 

 
Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою 

 

(9) 

де Nсв - кількість невиявлених свищів; 
 ti - час витікання через невиявлені свищі протягом року (8760 годин). 
Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою 
Nсв = 0,0007×Т×N, (10) 
де N - кількість аварій; 
 Т - строк служби трубопроводу в роках; 
 ωi - площа отвору свища. За відсутності фактичних даних може прийматись рівною 2×10-4 м2. 

 
Розрахунок втрат води, яка протікає через невиявлені свищі виконано в табличній формі.  
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Таблиця 4.   

Примітка 

Термін 
експлуатації 

трубопроводу
,Т, років 

кількість 
аварій на 
трубопро
воді і-го 
діаметра, 

од.,  N 

кількість 
невиявлених 

свищів, 
Nсв = 

0,0007×Т×N 

час 
витікання 
води до 

локалізації 
аварії, год, 

ti 
 

площа 
отвору 

свища,м2, 
ωі = 

2×10-4 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

величина 
витоку,  
W132,  

м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

До реконструкції: 
Існуюча, стальна 44 1 0,031 8760 0,0002 26 0,311 

Після реконструкції 
нова, п/е. < 10 1 0,007 8760 0,0002 26 0,078 

Різниця, Δ W132= 0,233 

 

За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 

 
 
Зведена таблиця розрахунку втрат води.      Таблиця 5.   
 

Примітка 
величина витоку  

W121,  
м3/ тис.м3 

 W122,  
м3/ тис.м3 

W131,  
м3/ тис.м3 

W132,  
м3/ тис.м3 

Разом,  
W, м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 

До реконструкції, стальна Ø500 0,016 0,0001 0,189 0,311 0,516 

Після реконструкції, п/е Ø315 0,007 0 0,026 0,078 0,111 

Різниця, ΔW   0,009 0,0003 0,277 0,233 0,405 

 
Розрахунок ефекту від зменшення витрат на ремонт 

 
Економічний ефект від зменшення кількості ремонтів на ділянці водопроводу, що 

реконструюється, визначається за формулою: Вр = Nр. в.· Ср. в. ;  
 де: Nр. в. - кількість пошкоджень які призводили до зупинки та проведення ремонтних 

робіт на даній ділянці мережі. Кількість ремонтів водопровідної мережі – 1 на рік; 
Витрати на ремонтні роботи у собівартості за 2016 рік – 858,00 тис.грн.  
Кількість усунених пошкоджень на мережах за 2016 рік – 145 шт.    
Ср. - усереднена вартість проведення ремонту, тис. грн. 
Ср. = 858,00 /145 = 5,92 тис.грн./ 1 рем.  
Вр = 1 · 5,92 = 5,92 тис. грн. 
Ефект від зменшення витрат на ремонт:  Ер = Вр = 5920 грн/рік 
 

Очікуваний  економічний ефект 
При фактичній кількості піднятої води за 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м3/рік і 

зменшенні величини витоку від заміни трубопроводу ΔW = 0,405 м3/ тис.м3, тобто: 
 8513,09 тис.м3/рік х 0,405 м3/ тис.м3 = 3448 м3/рік.  
При виробничій собівартості води Вв (на 01.09.2017р.) – 6,11 грн./м3 (без ПДВ),  ефект 

від зменшення втрат питної води, (Ев):  Ев = Вв х Qпід. х ΔW = 6,11 грн./м3 х 8513,09  тис. 
м3/рік х 0,405 м3/тис.м3 = 21067 грн./рік 
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В результаті введення в експлуатацію реконструйованого водопроводу при 
прямолінійному методі, річна сума амортизації складатиме А=2102,53/50 років= 42,05 тис.грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е= Ер + Ев+А = 5,92 + 21,07 + 42,05 = 69,04 тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Кошторисна вартість заходу Вк= 2050,27 тис. грн. (без ПДВ) 
То= Вк / Е = 2050,27 / 69,04 = 29,7 року або 356 місяців.  
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Разом по кошторису      
- 2115,239 тис.грн (без ПДВ) 
  
мінус: 
Раніше понесені витрати  
– 39,238 - 4,675 = 34,563 тис.грн. (без ПДВ) 
----------------------------------------------- 
Сума заходу в ІП =  2080,68 тис.грн. 
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1-ша комерційна пропозиція. 

Дана пропозиція (по позиції труби 315х18,7) прийнята в кошторисний розрахунок. 
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2-га комерційна пропозиція. 

Дана пропозиція прийнята в кошторисний розрахунок (крім позиції труба водяна 315х18,7). 
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Захід № 3.   «Реконструкція мережі водопостачання від КТЕБ №1 вул. Дружби 
Народів, 6А, до водопровідного колодязя в районі  будинку по вул. 30 років 
Перемоги, 5,  м. Кам’янець - Подільський Хмельницької області.» 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Для визначення вартості розроблено кошторисну 
документацію. Виконання робіт планується підрядним способом.  

 
Короткий  опис 

На основі спостереження, обстеження і оцінки технічного стану  мережі встановлено, що  
трубопровід із стальних труб Ø 150 мм перебуває в експлуатації з 1978р, то б то  39 років. 

Пропонується провести реконструкцію із заміною сталевих труб на поліетиленові Ø 160 мм. 
Найкращим матеріалом, що задовольняє більшість вимог є труби з поліетилену. Застосування 
таких труб дозволяє істотно зменшити аварійність, небезпеку забруднення питної води і, крім 
того, значно полегшує монтаж і дозволяє використовувати безтраншейні технології. 

Передбачається  застосування напірних труб  із ПЕ-100, оскільки поліетиленові труби 
мають ряд переваг перед сталевими, а саме: 

- хімічна стійкість до агресивних речовин; 
- висока еластичність, пластичність та міцність на розрив. Висока еластичність труб дозволяє 

забезпечити відсутність гідроударів; 
- гладка внутрішня поверхня зменшує опір потоку і запобігає наростам, що властиво трубам із 

металу; 
- вага ПЕ труб в 7 раз менша від металевих аналогічного діаметру; 
- висока герметичність з’єднання за рахунок поліфузії; 
- простота і легкість монтажу (відсутня потреба використання тяжкої землерийної техніки); 
-  порівняно низька вартість будівництва трубопроводів; 
-  не можливе проникнення до води важких металів з інсталяції; 
- висока морозостійкість (вода, яка замерзла в трубі не руйнує її); 
- гарантований термін експлуатації 50 років. 

 
Розрахунки  техніко – економічних  показників 

Розрахунок фізичних втрат питної води виконаний згідно «Методики розрахунку втрат 
питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», 
затвердженоїх наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 25.06.2014 року №180. 

 
Фізичні втрати води з водопровідної мережі 

Фізичні втрати питної води на ділянці, що передбачається реконструювати, при її 
транспортуванні до абонентів визначаються за формулою 

 Wвтрат = W121 + W122+W131 + W132 , м3/рік 
де W121 - втрати води при її витіканні під час аварій, м3/рік; 
W122 - втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій, м3/рік; 
W131 - втрати води від схованих витоків пов’язаних з протіканнями через стики і стіни 

трубопроводу, м3/рік; 
W132 - втрати води, яка протікає через невиявлені свищі, м3/рік. 
При розрахунку всіх складових вони приводяться до тис.м-3 піднятої води за фактичними 

даними за останній рік та позначаються як Qпід.  

 

(1) 

де Qвлпід - власний підйом води підприємством, тис. м-3/рік; 
 Qпок - кількість закупленої води, тис. м-3/рік; 
 Qтех - підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у 

виробництві, тис. м-3/рік. 
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На основі фактичних даних за 2016 рік:   
власний підйом води підприємством, Qвлпід = 8513,09 тис. м-3/рік; 
кількість закупленої води, Qпок = 0 тис. м-3/рік; 
вода непитної якості на технологічні процеси у виробництві води,  Qтех = 0 тис. м-3/рік 

Таким чином, Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 
 

Витоки води з трубопроводів при аваріях. 
Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час 

аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій. 
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою 

 

(2) 

де ωi - жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м-2; 
 H - середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.; 
 ti - час витікання води до локалізації аварії, год. 
За відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії визначається як 1/6 
розрахункового часу ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання згідно з вимогами 
нормативно-технічних документів. 
Площа перерізу ωі визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, 
зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:  
ωі = 2×10-4, м-2. (3) 
При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати 
ωі = 0,05πdi-2/4, м-2,  (4) 
де dі - діаметр трубопроводу на даній ділянці, м. 
При витіканні з переломів у трубах 
ωі = 0,75πdi-2/4, м-2. (5) 
Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх 
відсутності приймається таке співвідношення: зі свищами - 75 %, з тріщинами - 20 % , з 
переломом - 5 %. 

Розрахунок витоків води з трубопроводів при аваріях виконано в табличній формі.  
 Таблиця 1. 

 

Примітка 

діаметр 
трубопр

оводу 
на 

ділянці 
dі, м 

жива площа перерізу i-х отворів, 
свищів, тріщин або розломів 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

час 
витікан
ня води  

, год, 
ti= 

1/6*2 

ωі* ti * 
√Н 

75% ti *ωі*√Н 

величина 
витоку,  
W121,  

м3/ тис.м3 

20% ti *ωі*√Н 

5% ti *ωі*√Н 

свищів, 
м2, ωі = 
2×10-4 

тріщини, 
м2, ωі = 

0,05πdi²/4 

розломи, 
м2, ωi= 

0,75πdi²/4 

 
Σ(ti *ωі*√Н) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 
 реконструкції: 

існуюча  
0,150 0,0002 0,001 0,013 26 0,33 

0,022 75% 0,0165 

0,019 
0,0017 20% 0,00034 
0,0003 

 
5% 0,00002 

0,0169 

Після 
реконструкції: 

нова, п/е. 
0,160 0,0002 0,001 0,013 26 0,33 

0,022 75% 0,0165 

0,019 
0,0017 20% 0,00034 
0,0003 

 
5% 0,00002 

0,0169 

Різниця, Δ W121= 0,000 

 
За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 
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Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації 
аварії при невідомому часі промивки (W122) здійснюється за формулою 

 

(6) 

де N - кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, од.; 
 di - діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м; 
 Li - протяжність промивної ділянки, км. Для водоводів протяжність промивних ділянок 

приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних 
ділянок, визначених згідно з вимогами нормативно-технічних документів. Для 
розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м; 

 К1 - коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з 
фактичних умов промивки, або дорівнює 2; 

 К2 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення 
необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м-3 у кінцевій точці 
ділянки. 

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними: 
для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10. 
За період 2016 року на даній ділянці було ліквідовано 2 порива. 

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію виконано в табличній формі.  
Таблиця 2.   

Примітка 

кількість аварій 
на трубопроводі 

і-го діаметра, 
од.,  N 

Σ 
dі² *Li 

*(К1+К2) 

діаметр 
трубопро-

воду на 
ділянці dі, 

м 

протяжність 
промивної 
ділянки, км 

Li  

коефіцієнт  величина 
витоку,  
W122,  

м3/ тис.м3 К1 К2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
До реконст-ції: 

існуюча, стальна 2 0,13 0,160 0,5 2 8 0,00002 

 
За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 

 
 
Рівень схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а 

також з наявністю невиявлених свищів.  
Значення схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів 

розраховується за формулою 

 

(8) 

де Li - довжина і-ї ділянки трубопроводу, км; 
 qi - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з 

будівельними нормами; 
 Нсер - середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст.; 
 К - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. 

Значення К за відсутності експериментальних даних приймається за таблицею. 
 
Таблиця. Значення коефіцієнта К 
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Вік трубопроводу, 
років < 10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 

К 1 2,1 3,2 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 

 
 

Відповідно до таблиці 6* «Строительные нормы и правила СНиП 3.05.04-85* "Наружные 
сети и сооружения водоснабжения и канализации"», допустимий рівень витрат води при 
гідравлічних випробуваннях: для труб стальних Ø400   qi= 1,0л/хв·км, для ПЕ Ø300  qi= 0,85л/хв·км. 

 
Розрахунок схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводу 

виконано в табличній формі.  
Таблиця 3.   

Термін 
експлуатації 

трубопроводу, 
років 

Довжина 
ділянки 
Li, км 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

допустимий рівень 
витрат води при 

гідравлічних 
випробуваннях згідно 

з будівельними 
нормами qi, л/хв·км 

Коефіцієнт 
підвищення 

величини 
допустимих 
витоків, К 

величина 
витоку,  
W131,  

м3/ тис.м3 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

39 0,304 26 0,42 4,4 194,4/Qпід = 
0,023 

Існуюча, 
стальна 

< 10 0,258 26 0,42 1 36,5/Qпід = 
0,004 Нова, п/е. 

Різниця, Δ W131= 0,019  

 
За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 

 
Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою 

 

(9) 

де Nсв - кількість невиявлених свищів; 
 ti - час витікання через невиявлені свищі протягом року (8760 годин). 
Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою 
Nсв = 0,0007×Т×N, (10) 
де N - кількість аварій; 
 Т - строк служби трубопроводу в роках; 
 ωi - площа отвору свища. За відсутності фактичних даних може прийматись рівною 2×10-4 м2. 

 
Розрахунок втрат води, яка протікає через невиявлені свищі виконано в табличній формі.  

     
 
 

Таблиця 4.   

Примітка 

Термін 
експлуатації 

трубопроводу
,Т, років 

кількість 
аварій на 
трубопро
воді і-го 
діаметра, 

од.,  N 

кількість 
невиявлених 

свищів, 
Nсв = 

0,0007×Т×N 

час 
витікання 
води до 

локалізації 
аварії, год, 

ti 
 

площа 
отвору 

свища,м2, 
ωі = 

2×10-4 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

величина 
витоку,  
W132,  

м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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До реконструкції: 
Існуюча, стальна 39 2 0,055 8760 0,0002 26 0,552 

Після реконструкції 
нова, п/е. < 10 1 0,007 8760 0,0002 26 0,078 

Різниця, Δ W132= 0,474 

 

За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 

 
 
 
Зведена таблиця розрахунку втрат води.      Таблиця 5.   
 

Примітка 
величина витоку  

W121,  
м3/ тис.м3 

 W122,  
м3/ тис.м3 

W131,  
м3/ тис.м3 

W132,  
м3/ тис.м3 

Разом,  
W, м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 

До реконструкції, стальна Ø150 0,007 0,00002 0,023 0,552 0,582 

Після реконструкції, п/е Ø160 0,007 0 0,004 0,078 0,089 

Різниця, ΔW   0,00 0,00002 0,019 0,474 0,493 

 
Розрахунок ефекту від зменшення витрат на ремонт 

 
Економічний ефект від зменшення кількості ремонтів на ділянці водопроводу, що 

реконструюється, визначається за формулою: Вр = Nр. в.· Ср. в. ;  
 де: Nр. в. - кількість пошкоджень які призводили до зупинки та проведення ремонтних 

робіт на даній ділянці мережі. Кількість ремонтів водопровідної мережі – 2 на рік; 
Витрати на ремонтні роботи у собівартості за 2016 рік – 858,00 тис.грн.  
Кількість усунених пошкоджень на мережах за 2016 рік – 145 шт.    
Ср. - усереднена вартість проведення ремонту, тис. грн. 
Ср. = 858,00 /145 = 5,92 тис.грн./ 1 рем.  
Вр = 2 · 5,92 = 11,84 тис. грн. 
Ефект від зменшення витрат на ремонт:  Ер = Вр = 11840 грн/рік 
 

Очікуваний  економічний ефект 
 

При фактичній кількості піднятої води за 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м3/рік і 
зменшенні величини витоку від заміни трубопроводу ΔW = 0,493 м3/ тис.м3, тобто: 

 8513,09 тис.м3/рік х 0,493 м3/ тис.м3 = 4197 м3/рік.  
При виробничій собівартості води Вв (на 01.09.2017р.) – 6,11 грн./м3 (без ПДВ),  ефект 

від зменшення втрат питної води, (Ев):  Ев = Вв х Qпід. х ΔW = 6,11 грн./м3 х 8513,09  тис. 
м3/рік х 0,493 м3/тис.м3 = 25643 грн./рік 

В результаті введення в експлуатацію реконструйованого водопроводу при 
прямолінійному методі, річна сума амортизації складатиме А= 248,02 /50 років= 4,96 тис.грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е= Ер + Ев+А = 11,84 + 25,64 + 4,96 = 42,44 тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Кошторисна вартість заходу Вк= 248,02 тис. грн. (без ПДВ) 
То= Вк / Е = 248,02 / 42,44 = 5,8 року або 70 місяців.  
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1-ша комерційна пропозиція.  
Дана пропозиція прийнята в кошторисний розрахунок. 
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2-га комерційна пропозиція.  
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Захід № 4.   «Реконструкція мережі водопостачання від КТЕБ № 5 по вул. 
Нігинське шосе, 34, до житлового будинку по вул. Нігинське шосе, 34, а також до 
колодязя біля житлового будинку по вул. Нігинське шосе, 32а, м. Кам’янець - 
Подільський Хмельницької області» 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Для визначення вартості розроблено кошторисну 
документацію. Виконання робіт планується підрядним способом.  

 
Короткий  опис 

На основі спостереження, обстеження і оцінки технічного стану  мережі встановлено, що  
трубопровід із стальних труб Ø 200 мм перебуває в експлуатації з 1986р, то б то  31 рік. 

Пропонується провести реконструкцію із заміною сталевих труб Ø 150мм на поліетиленові Ø 
160мм. Найкращим матеріалом, що задовольняє більшість вимог є труби з поліетилену. 
Застосування таких труб дозволяє істотно зменшити аварійність, небезпеку забруднення питної 
води і, крім того, значно полегшує монтаж і дозволяє використовувати безтраншейні технології. 

Передбачається  застосування напірних труб  із ПЕ-100, оскільки поліетиленові труби 
мають ряд переваг перед сталевими, а саме: 

- хімічна стійкість до агресивних речовин; 
- висока еластичність, пластичність та міцність на розрив. Висока еластичність труб дозволяє 

забезпечити відсутність гідроударів; 
- гладка внутрішня поверхня зменшує опір потоку і запобігає наростам, що властиво трубам із 

металу; 
- вага ПЕ труб в 7 раз менша від металевих аналогічного діаметру; 
- висока герметичність з’єднання за рахунок поліфузії; 
- простота і легкість монтажу (відсутня потреба використання тяжкої землерийної техніки); 
-  порівняно низька вартість будівництва трубопроводів; 
-  не можливе проникнення до води важких металів з інсталяції; 
- висока морозостійкість (вода, яка замерзла в трубі не руйнує її); 
- гарантований термін експлуатації 50 років. 

 
Розрахунки  техніко – економічних  показників 

Розрахунок фізичних втрат питної води виконаний згідно «Методики розрахунку втрат 
питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», 
затвердженоїх наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 25.06.2014 року №180. 

Фізичні втрати води з водопровідної мережі 
Фізичні втрати питної води на ділянці, що передбачається реконструювати, при її 

транспортуванні до абонентів визначаються за формулою 
 Wвтрат = W121 + W122+W131 + W132 , м3/рік 
де W121 - втрати води при її витіканні під час аварій, м3/рік; 
W122 - втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій, м3/рік; 
W131 - втрати води від схованих витоків пов’язаних з протіканнями через стики і стіни 

трубопроводу, м3/рік; 
W132 - втрати води, яка протікає через невиявлені свищі, м3/рік. 
При розрахунку всіх складових вони приводяться до тис.м-3 піднятої води за фактичними 

даними за останній рік та позначаються як Qпід.  

 

(1) 

де Qвлпід - власний підйом води підприємством, тис. м-3/рік; 
 Qпок - кількість закупленої води, тис. м-3/рік; 
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 Qтех - підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у 
виробництві, тис. м-3/рік. 

На основі фактичних даних за 2016 рік:   
власний підйом води підприємством, Qвлпід = 8513,09 тис. м-3/рік; 
кількість закупленої води, Qпок = 0 тис. м-3/рік; 
вода непитної якості на технологічні процеси у виробництві води,  Qтех = 0 тис. м-3/рік 

Таким чином, Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 
 

Витоки води з трубопроводів при аваріях. 
Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час 

аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій. 
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою 

 

(2) 

де ωi - жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м-2; 
 H - середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.; 
 ti - час витікання води до локалізації аварії, год. 
За відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії визначається як 1/6 
розрахункового часу ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання згідно з вимогами 
нормативно-технічних документів. 
Площа перерізу ωі визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, 
зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:  
ωі = 2×10-4, м-2. (3) 
При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати 
ωі = 0,05πdi-2/4, м-2,  (4) 
де dі - діаметр трубопроводу на даній ділянці, м. 
При витіканні з переломів у трубах 
ωі = 0,75πdi-2/4, м-2. (5) 
Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх 
відсутності приймається таке співвідношення: зі свищами - 75 %, з тріщинами - 20 % , з 
переломом - 5 %. 

Розрахунок витоків води з трубопроводів при аваріях виконано в табличній формі.   
Таблиця 1. 

Примітка 

діаметр 
трубопр

оводу 
на 

ділянці 
dі, м 

жива площа перерізу i-х отворів, 
свищів, тріщин або розломів 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

час 
витікан
ня води  

, год, 
ti= 

1/6*2 

ωі* ti * 
√Н 

75% ti *ωі*√Н 

величина 
витоку,  
W121,  

м3/ тис.м3 

20% ti *ωі*√Н 

5% ti *ωі*√Н 

свищів, 
м2, ωі = 
2×10-4 

тріщини, 
м2, ωі = 

0,05πdi²/4 

розломи, 
м2, ωi= 

0,75πdi²/4 

 
Σ(ti *ωі*√Н) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 
 реконструкції: 

існуюча  
0,150 0,0002 0,001 0,013 26 0,33 

0,022 75% 0,0165 

0,019 
0,0017 20% 0,00034 
0,0003 

 
5% 0,00002 

0,0169 

Після 
реконструкції: 

нова, п/е. 
0,160 0,0002 0,001 0,013 26 0,33 

0,022 75% 0,0165 

0,019 
0,0017 20% 0,00034 
0,0003 

 
5% 0,00002 

0,0169 

Різниця, Δ W121= 0,000 

 
За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 
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Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації 

аварії при невідомому часі промивки (W122) здійснюється за формулою 

 

(6) 

де N - кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, од.; 
 di - діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м; 
 Li - протяжність промивної ділянки, км. Для водоводів протяжність промивних ділянок 

приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних 
ділянок, визначених згідно з вимогами нормативно-технічних документів. Для 
розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м; 

 К1 - коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з 
фактичних умов промивки, або дорівнює 2; 

 К2 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення 
необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м-3 у кінцевій точці 
ділянки. 

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними: 
для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10. 
За період 2016 року на даній ділянці було ліквідовано 2 пориви. 

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію виконано в табличній формі.  
Таблиця 2.   

Примітка 

кількість аварій 
на трубопроводі 

і-го діаметра, 
од.,  N 

Σ 
dі² *Li 

*(К1+К2) 

діаметр 
трубопро-

воду на 
ділянці dі, 

м 

протяжність 
промивної 
ділянки, км 

Li  

коефіцієнт  величина 
витоку,  
W122,  

м3/ тис.м3 К1 К2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
До реконст-ції: 

існуюча, стальна 2 2,0 0,150 0,5 2 8 0,00002 

 
За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 

 
 
Рівень схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а 

також з наявністю невиявлених свищів.  
Значення схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів 

розраховується за формулою 

 

(8) 

де Li - довжина і-ї ділянки трубопроводу, км; 
 qi - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з 

будівельними нормами; 
 Нсер - середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст.; 
 К - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. 

Значення К за відсутності експериментальних даних приймається за таблицею. 
Таблиця. Значення коефіцієнта К: 
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Вік трубопроводу, 
років < 10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 

К 1 2,1 3,2 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 

 
Відповідно до таблиці 6* «Строительные нормы и правила СНиП 3.05.04-85* "Наружные 

сети и сооружения водоснабжения и канализации"», допустимий рівень витрат води при 
гідравлічних випробуваннях: для труб стальних Ø400   qi= 1,0л/хв·км, для ПЕ Ø300  qi= 0,85л/хв·км. 

 
Розрахунок схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводу 

виконано в табличній формі.  
Таблиця 3.   

Термін 
експлуатації 

трубопроводу, 
років 

Довжина 
ділянки 
Li, км 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

допустимий рівень 
витрат води при 

гідравлічних 
випробуваннях згідно 

з будівельними 
нормами qi, л/хв·км 

Коефіцієнт 
підвищення 

величини 
допустимих 
витоків, К 

величина 
витоку,  
W131,  

м3/ тис.м3 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

31 0,172 26 0,42 4,4 110,0/Qпід = 
0,013 

Існуюча, 
стальна 

< 10 0,172 26 0,42 1 25,0/Qпід = 
0,0029 Нова, п/е. 

Різниця, Δ W131= 0,010  

 
За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 

 
 
Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою 

 

(9) 

де Nсв - кількість невиявлених свищів; 
 ti - час витікання через невиявлені свищі протягом року (8760 годин). 
Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою 
Nсв = 0,0007×Т×N, (10) 
де N - кількість аварій; 
 Т - строк служби трубопроводу в роках; 
 ωi - площа отвору свища. За відсутності фактичних даних може прийматись рівною 2×10-4 м2. 

 
Розрахунок втрат води, яка протікає через невиявлені свищі виконано в табличній формі.  

     
 
 
 

Таблиця 4.   

Примітка 

Термін 
експлуатації 

трубопроводу
,Т, років 

кількість 
аварій на 
трубопро
воді і-го 
діаметра, 

од.,  N 

кількість 
невиявлених 

свищів, 
Nсв = 

0,0007×Т×N 

час 
витікання 
води до 

локалізації 
аварії, год, 

ti 
 

площа 
отвору 

свища,м2, 
ωі = 

2×10-4 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

величина 
витоку,  
W132,  

м3/ тис.м3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

До реконструкції: 
Існуюча, стальна 31 2 0,0434 8760 0,0002 26 0,436 

Після реконструкції 
нова, п/е. < 10 1 0,007 8760 0,0002 26 0,078 

Різниця, Δ W132= 0,358 

 

За 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м-3/рік 

 
 
 
Зведена таблиця розрахунку втрат води.      Таблиця 5.   
 

Примітка 
величина витоку  

W121,  
м3/ тис.м3 

 W122,  
м3/ тис.м3 

W131,  
м3/ тис.м3 

W132,  
м3/ тис.м3 

Разом,  
W, м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 

До реконструкції, стальна Ø150 0,019 0,00002 0,013 0,436 0,468 

Після реконструкції, п/е Ø160 0,019 0 0,0029 0,078 0,100 

Різниця, ΔW 0,000 0,00002 0,010 0,358 0,368 

 
 
 

Розрахунок ефекту від зменшення витрат на ремонт 
 

Економічний ефект від зменшення кількості ремонтів на ділянці водопроводу, що 
реконструюється, визначається за формулою: Вр = Nр. в.· Ср. в. ;  

 де: Nр. в. - кількість пошкоджень які призводили до зупинки та проведення ремонтних 
робіт на даній ділянці мережі. Кількість ремонтів водопровідної мережі – 2 на рік; 

Витрати на ремонтні роботи у собівартості за 2016 рік – 858,00 тис.грн.  
Кількість усунених пошкоджень на мережах за 2016 рік – 145 шт.    
Ср. - усереднена вартість проведення ремонту, тис. грн. 
Ср. = 858,00 /145 = 5,92 тис.грн./ 1 рем.  
Вр = 2 · 5,92 = 11,84 тис. грн. 
Ефект від зменшення витрат на ремонт:  Ер = Вр = 11840 грн/рік 
 

 
 

Очікуваний  економічний ефект 
 

При фактичній кількості піднятої води за 2016рік,  Qпід. = 8513,09 тис. м3/рік і 
зменшенні величини витоку від заміни трубопроводу ΔW = 0,368 м3/ тис.м3, тобто: 

 8513,09 тис.м3/рік х 0,368 м3/ тис.м3 = 3133 м3/рік.  
При виробничій собівартості води Вв (на 01.09.2017р.) – 6,11 грн./м3 (без ПДВ),  ефект 

від зменшення втрат питної води, (Ев):  Ев = Вв х Qпід. х ΔW = 6,11 грн./м3 х 8513,09  тис. 
м3/рік х 0,368 м3/тис.м3 = 19143 грн./рік 
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В результаті введення в експлуатацію реконструйованого водопроводу при 
прямолінійному методі, річна сума амортизації складатиме А=188,48/50 років= 3,77 тис.грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е= Ер + Ев+А = 11,84 + 19,14 + 3,77 = 34,75 тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Кошторисна вартість заходу Вк= 188,48 тис. грн. (без ПДВ) 
То= Вк / Е = 188,48/ 34,75 = 5,4 року або 65 місяців.  
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Разом по кошторису     - 163,509 тис.грн 
За мінусом: 
Експертиза                        – 1,026 тис.грн. 
----------------------------------------------------- 
Сума заходу в ІП =          162,48 тис.грн. 
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1-ша комерційна пропозиція.  
Дана пропозиція прийнята в кошторисний розрахунок. 
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2-га комерційна пропозиція.  
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РОЗДІЛ ІІ.  ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ   ВОДОВІДВЕДЕННЯ. 
 

 
 

 
резерв 

Резерв 
 

- Прилади, що встановлюються по інвестпрограмі у 2017 році 
- Прилади, що встановлюються по інвестпрограмі  2018 року 
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Захід № К 1.   «Реконструкція системи подачі повітря  із заміною повітродувки в 
повітродувній станції на каналізаційних очисних спорудах  за адресою вул. Маршала 
Харченка, 2а, м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області» 

 
Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 

амортизаційних відрахувань ліцензіата. Виконання робіт планується підрядним способом, для 
визначення вартості розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний 
експертний звіт.  

Короткий  опис 
Стічні води від результату діяльності населення та підприємств міста за допомогою 

колекторів та насосних станцій системи побутової калізації збираються та транспортуються на 
каналізаційні очисні споруди. Після решіток, стічні води надходять до первинних відстійників, 
потім вода поступає до аеротенку де прохотить процес окислення органічних забруднень. 
Аерація води виконується пневматично. Для подавання повітря використовується повітродувна 
станція, в якій встановлено шість повітродувок. Враховуючи фактичні умови експлуатації та 
нерівномірність у кількості потреби  повітря на протязі року, 9-ть місяців - потреба до 5 тис. 
м³/годину, а в літні «жаркі» місяці (06 – 08 місяці) - потреба до 10 тис. м³/годину.   Враховуючи 
фактичний рівень навантаження на очисні споруди та  значний термін експлуатації 
повітродувок, з метою зменшення витрат електроенергії  передбачається реконструкція системи 
подачі повітря із заміною  двох повітродувок з продуктивністю по 5 тис. м³/годину  та 
електродвигунами потужністю Р=200 кВт. кожний, на сучасні повітродувки продуктивністю по  
5тис. м³/годину з електродвигунами потужністю Р=160 кВт та пристроєм регулювання частоти 
струму(ПЧС). Пристрій ПЧС буде здійснювати послідовне управління двома повітродувками. 
При 100% завантаженні першої повітродувки,  ПЧС автоматично запускає і здійснює 
регулювання другою повітродувкою. ПЧC забезпечить «м'який» пуск і зупинку двигуна, 
запобігає пошкодженням устаткування, викликаним пуском і зупинкою, шляхом поступового 
нарощування і зниження швидкості двигуна та зменшить витрати електроенергії.  «М'який» 
пуск і зупинка захищає двигун, зменшує знос компонентів механізму, мінімізує обслуговування 
і запобігає пошкодженню. Захист двигунів забезпечує зменшення зносу компонентів 
механізмів, зниження пускових струмів та продовження терміну експлуатації електродвигунів.  

 
Розрахунок техніко – економічних показників 

При роботі двох повітродувок з подачею повітря 5000 м³/год. кожна, при потужності 
електродвигунів по 200 кВт, при сумарних 8400 годин роботи за рік:  
На основі досвіду експлуатації, в період червень, липень, серпень місяці, для забезпечення 
нормальних умов діяльность активного мулу необхідна робота двох повітродувок. В інших 
місяцях достатньо роботи однієї повітродувки. 

Розрахункова витрата електроенергії: 
((1 шт х 200 кВт х 8400 год) + ((1 шт х 200 кВт х (8400/12х3)))= 1680000 + 420000) = 

2100000 кВт-год /рік = 2100,0 тис. кВт-год/рік. 
При заміні існуючих двох повітродувок на дві сучасних з продуктивністю 5 тис. м³/годину 

з електродвигунами потужністю Р=160 кВт та роботі з пристроєм регулювання частоти струму 
(~ зменшення споживання за рахунок регулювання ПЧС – 20%): 
9–ть місяців, 8400/12*9=6300год., при роботі 1-ї повітродувки розрахункова витрата 
електроенергії (Wр9) складе: 

1шт х 160 кВт х 6300 год х 0,8 = 907200 кВт. = 806,40 тис кВт-год. 
3–ри місяці, 8400/12*3=2100 год., при роботі 2-х повітродувок розрахункова витрата 
електроенергії (Wр3) складе: 

(1шт х 160 кВт х 2100 год) + (1шт х 160 кВт х 2100 год  х 0,8) = 336000 + 268800 кВт./рік = 
604800 кВт або 604,80 тис кВт-год 
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Разом за рік, розрахункова витрата електроенергії (Wр) складе: 
Wр= Wр9 + Wр3 = 806,40 + 604,80 = 1411,20 тис кВт-год/рік 
Очікуване зменшення споживання електроенергії: 
Wр = 2100,0 тис. кВт/рік – 1411,20 тис. кВт/рік = 688,80 тис. кВт/рік  

При споживанні електроенергії власного виробництва та собівартості електроенергії, на 
01.09.2017р. Свл.= 1,56 грн/кВт (без ПДВ), сума зменшення витрат на електроенергію  в рік 
складе:  ΔВе = Wр *Свл. = 688,80 тис. кВт.* 1,56 грн/кВт = 1074,53 тис. грн. 

В результаті введення в експлуатацію новопридбаних основних засобів, при 
прямолінійному методі, сума амортизації складатиме  

А=5540,56 тис. грн /10 років= 554,06 тис. грн./рік 
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Кошторисна вартість заходу Вк= 5552,45 тис. грн. (без ПДВ) 

То= Вк / (ΔВе+А) = 5552,45 / (1074,53 +554,06) = 5552,45 /1628,59 = 3,4 року або 41 місяць.  
 
ефект від реалізації заходу у 2018 році: 
Коштів амортизаційних відрахувань 2018 року після реалізації заходів по встановленню обліку 
на каналізаційних насосних станціях недостатньо для  реалізації всього заходу по заміні 
повітродувок, тому ефект від реалізації заходу у 2018 році виникне тільки від однієї установки. 

Очікуване зменшення споживання електроенергії: 
Wр = 688,80 тис. кВт/рік /2 шт = 344,40 тис. кВт/рік 

При споживанні електроенергії власного виробництва та собівартості електроенергії, на 
01.09.2017р. Свл.= 1,56 грн/кВт (без ПДВ), сума зменшення витрат на електроенергію  в рік 
складе:  ΔВе = Wр *Свл. = 344,40 тис. кВт.* 1,56 грн/кВт = 537,26 тис. грн. 
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ЗАХІД № К 2.   «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС №2 ПО ВУЛ. РУСЬКА, 21, В М. КАМ’ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ СТІЧНИХ ВОД)» 

 
Дана каналізаційна насосна станція обслуговує територію Польських фільварок, Підзамче 

та частини Старого міста. Встановлення технологічного обліку стічних вод дасть можливість 
аналізувати водокористування споживачів та надходження стічних вод з даної території, а також 
проводити облік перекачаної стічної води на насосній станції.  

 
Обґрунтування вибору типу лічильника. 
КНС-2 оснащена двома насосними агрегатами марки KSB SEWATEK K150-500G. 

Продуктивність кожного насосу Q=444,36 м.куб/год. Стічні води від станції перекачуються по 
напірних колекторах Ø250мм, які з’єднуються на території станції та перекачуються по 
напірному колекторі Ø200мм. 

Враховуючи стиснені умови в приміщені станції та необхідність прямої ділянки 
трубопроводу, передбачається влаштування вимірювального вузла в існуючому колодязі на 
території станції. 

Вимірювання обсягу стічних вод на напірному каналізаційному колекторі можна 
проводити за допомогою наступних типів приладів: ультразвукових або електромагнітнітних. 
Електромагнітні контролюючі і вимірювальні прилади отримали широке розповсюдження 
завдяки оптимальному співвідношенню: точності вимірювань; стабільності роботи; якості; 
ціни.  

Електромагнітні прилади мають такі переваги: вібростійкість; відсутність втрати тиску; 
легкість монтажу; простота введення в експлуатацію. При різноманітних умовах процесу дані 
прилади ведуть точні виміри по витраті стічних вод. 

Особливостями електромагнітних витратомірів модельного ряду ВЛР2301 є: 
повнопроточний перетин - не створює додаткового гідравлічного опору і не провокує 

налипання компонентів вимірюваного середовища усередині вимірювальної ділянки; 
відсутність рухомих частин, схильних до зносу і, як наслідок – висока надійність у роботі; 
стійкість до корозії від дії вимірюваного середовища і впливу абразивних частинок, що 

забезпечує можливість вимірювання витрати агресивних середовищ; 
нечутливість до хімічного складу вимірюваної рідини, що дає можливість застосовувати 

прилади для вимірювання витрати широкого спектру хімічних сполук і харчових сумішей; 
нечутливість до перепадів температури і тиску рідини в трубопроводі, що забезпечує 

надійну роботу та стійкість вимірювальної ділянки до гідродинамічних ударів. 
Витратоміри-лічильники рідини ВЛР2301 внесені в Державний реєстр засобів 

вимірювальної техніки України під номером У1345-00. 
Характеристики витрати Q max, наведеного в таблиці, для кожного умовного 

внутрішнього діаметра первинного перетворювача: 
 

умовний внутрішній 
діаметр первинного 

перетворювача, Dn, мм 

Орієнтовне значення верхнього порогу швидкості рідини, м/c 

1,00 1,60 2,50 4,00 6,00 10,00 

Найбільша витрата, Q max , м3/год. 

100 25,00 40,00 60,00 100,00 160,00 250,00 

150 60,00 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 

200 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 1000,00 
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По номограмі при продуктивності роботи одного насосного агрегату – 444,36 м.куб/год., 

при швидкості рідини 4 м/сек, внутрішній діаметр 200мм, тоді по  таблиці при швидкості 4 м/с 
та витраті Qmax = 400 м.куб/год.,  вибираємо  умовний внутрішній діаметр первинного 
перетворювача, Dn, -200мм. 

Враховуючи вищевикладене, вибираємо електромагнітнітний витратомір-лічильник з 
умовним внутрішнім діаметром первинного перетворювача, Dn, - 200мм. 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Виконання робіт планується господарським способом, 
для визначення вартості розроблено кошторисну документацію.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 132 
 

 

 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 133 
 

 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 134 
 

 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 135 
 

 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 136 
 

 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 137 
 

 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 138 
 

 



[ ІП ВКГ -2018] Сторінка 139 
 

ЗАХІД № К 3.     «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 4 ПО ПРОСПЕКТУ ГРУШЕВСЬКОГО, 2Б, В 
М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ 
СТІЧНИХ ВОД)»  

 
Дана каналізаційна насосна станція обслуговує мікрорайон «Жовтневий», селище 

Смірнова, промислову зону північно-східної частини міста та приймає стічні води від 
каналізаційних насосних станцій №6А, №9. Встановлення технологічного обліку стічних вод 
дасть можливість аналізувати водокористування споживачів та надходження стічних вод з даної 
території, а також проводити облік перекачаної стічної води на насосній станції.  

 
Обґрунтування вибору типу лічильника. 
КНС-4 оснащена двома насосними агрегатами марки SD200-400Z/E та одним насосним  

агрегатом 2СМ250-200-400/6. Продуктивність кожного насосу SD200-400Z/E  Q=500м.куб/год., 
продуктивність насосу 2СМ250-200-400/6  Q=400м.куб/год. Стічні води від станції 
перекачуються по напірному колектору Ø300мм.   

Вимірювання обсягу стічних вод на напірному каналізаційному колекторі можна 
проводити за допомогою наступних типів приладів: ультразвукових або електромагнітнітних. 
Електромагнітні контролюючі і вимірювальні прилади отримали широке розповсюдження 
завдяки оптимальному співвідношенню: точності вимірювань; стабільності роботи; якості; 
ціни.  

Електромагнітні прилади мають такі переваги: вібростійкість; відсутність втрати тиску; 
легкість монтажу; простота введення в експлуатацію. При різноманітних умовах процесу дані 
прилади ведуть точні виміри по витраті стічних вод. 

Особливостями електромагнітних витратомірів модельного ряду ВЛР2301 є: 
повнопроточний перетин - не створює додаткового гідравлічного опору і не провокує 

налипання компонентів вимірюваного середовища усередині вимірювальної ділянки; 
відсутність рухомих частин, схильних до зносу і, як наслідок – висока надійність у роботі; 
стійкість до корозії від дії вимірюваного середовища і впливу абразивних частинок, що 

забезпечує можливість вимірювання витрати агресивних середовищ; 
нечутливість до хімічного складу вимірюваної рідини, що дає можливість застосовувати 

прилади для вимірювання витрати широкого спектру хімічних сполук і харчових сумішей; 
нечутливість до перепадів температури і тиску рідини в трубопроводі, що забезпечує 

надійну роботу та стійкість вимірювальної ділянки до гідродинамічних ударів. 
Витратоміри-лічильники рідини ВЛР2301 внесені в Державний реєстр засобів 

вимірювальної техніки України під номером У1345-00. 
Характеристики витрати Q max, наведеного в таблиці, для кожного умовного 

внутрішнього діаметра первинного перетворювача: 
 

умовний внутрішній 
діаметр первинного 

перетворювача, Dn, мм 

Орієнтовне значення верхнього порогу швидкості рідини, м/c 

1,00 1,60 2,50 4,00 6,00 10,00 

Найбільша витрата, Q max , м3/год. 

100 25,00 40,00 60,00 100,00 160,00 250,00 

150 60,00 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 

200 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 1000,00 

300 250,00 400,00 600,00 1000,00 1600,00 2500,00 
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По номограмі при продуктивності роботи одного насосного агрегату – 500 м.куб/год., при, 

швидкості рідини 5 м/сек, внутрішній діаметр 200мм,  тоді по  таблиці при швидкості 5 м/с та 
витраті Qmax = 500 м.куб/год.  вибираємо  умовний внутрішній діаметр первинного 
перетворювача, Dn, -200мм. 

Враховуючи вищевикладене, вибираємо 2 (два) електромагнітнітні витратоміри-
лічильники з умовним внутрішнім діаметром первинного перетворювача, Dn, 200мм, які будуть 
встановлюватись на напірних трубопроводах від кожного агегату. 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Виконання робіт планується господарським способом, 
для визначення вартості розроблено кошторисну документацію.  
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ЗАХІД № К 4.      «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 5 ПО ВУЛ. М. ГОРДІЙЧУКА, 2,  В М. 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ 
СТІЧНИХ ВОД)  »  

Дана каналізаційна насосна станція обслуговує частину території мікрорайону 
«Жовтневий». Встановлення технологічного обліку стічних вод дасть можливість аналізувати 
водокористування споживачів та надходження стічних вод з даної території, а також проводити 
облік перекачаної стічної води на насосній станції.  

 
Обґрунтування вибору типу лічильника. 
КНС-5 оснащена двома насосними агрегатами марки SD125-315Z/E та одним насосним  

агрегатом СМ150-125-315/4. Продуктивність кожного насосу SD125-315Z/E  Q=250м.куб/год., 
продуктивність насосу СМ150-125-315/4  Q=200м.куб/год. Стічні води від станції 
перекачуються по напірному колектору Ø150мм.   

Вимірювання обсягу стічних вод на напірному каналізаційному колекторі можна 
проводити за допомогою основних типів приладів: ультразвукових або електромагнітнітних. 
Електромагнітні контролюючі і вимірювальні прилади отримали широке розповсюдження 
завдяки оптимальному співвідношенню: точності вимірювань; стабільності роботи; якості; 
ціни.  

Електромагнітні прилади мають такі переваги: вібростійкість; відсутність втрати тиску; 
легкість монтажу; простота введення в експлуатацію. При різноманітних умовах процесу дані 
прилади ведуть точні виміри по витраті стічних вод. 

Особливостями електромагнітних витратомірів модельного ряду ВЛР2301 є: 
повнопроточний перетин - не створює додаткового гідравлічного опору і не провокує 

налипання компонентів вимірюваного середовища усередині вимірювальної ділянки; 
відсутність рухомих частин, схильних до зносу і, як наслідок – висока надійність у роботі; 
стійкість до корозії від дії вимірюваного середовища і впливу абразивних частинок, що 

забезпечує можливість вимірювання витрати агресивних середовищ; 
нечутливість до хімічного складу вимірюваної рідини, що дає можливість застосовувати 

прилади для вимірювання витрати широкого спектру хімічних сполук і харчових сумішей; 
нечутливість до перепадів температури і тиску рідини в трубопроводі, що забезпечує 

надійну роботу та стійкість вимірювальної ділянки до гідродинамічних ударів. 
Витратоміри-лічильники рідини ВЛР2301 внесені в Державний реєстр засобів 

вимірювальної техніки України під номером У1345-00. 
Характеристики витрати Q max, наведеного в таблиці, для кожного умовного 

внутрішнього діаметра первинного перетворювача: 
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умовний внутрішній 
діаметр первинного 

перетворювача, Dn, мм 

Орієнтовне значення верхнього порогу швидкості рідини, м/c 

1,00 1,60 2,50 4,00 6,00 10,00 

Найбільша витрата, Q max , м3/год. 

100 25,00 40,00 60,00 100,00 160,00 250,00 

150 60,00 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 

200 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 1000,00 
 
По номограмі при продуктивності роботи одного насосного агрегату – 250 м.куб/год., при 

швидкості рідини 4 м/сек, внутрішній діаметр 150мм,  тоді по  таблиці при швидкості 4 м/с та 
витраті Qmax = 250 м.куб/год.,  підбираємо  умовний внутрішній діаметр первинного 
перетворювача, Dn, =150мм. 

Враховуючи вищевикладене, вибираємо 2 (два) електромагнітнітні витратоміри-
лічильники з умовним внутрішнім діаметром первинного перетворювача, Dn, 150мм, які будуть 
встановлюватись на напірних трубопроводах від кожного агегату. 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Виконання робіт планується господарським способом, 
для визначення вартості розроблено кошторисну документацію.  
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ЗАХІД № К 5.    «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 6А ПО ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 10А, В 
М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  (ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ 
СТІЧНИХ ВОД) »  

 
Дана каналізаційна насосна станція обслуговує частину території селища Смірнова. 

Встановлення технологічного обліку стічних вод дасть можливість аналізувати 
водокористування споживачів та надходження стічних вод з даної території, а також проводити 
облік перекачаної стічної води на насосній станції.  

 
Обґрунтування вибору типу лічильника. 
КНС-6А оснащена двома насосними агрегатами марки SD100-250Z/E та одним насосним  

агрегатом 2СМ150-125-315/6. Продуктивність кожного насосу SD100-250Z/E  Q=150м.куб/год., 
продуктивність насосу 2СМ150-125-315/6  Q=100м.куб/год. Стічні води від станції 
перекачуються по напірному колектору Ø150мм.   

Вимірювання обсягу стічних вод на напірному каналізаційному колекторі можна 
проводити за допомогою наступних типів приладів: ультразвукових або електромагнітнітних. 
Електромагнітні контролюючі і вимірювальні прилади отримали широке розповсюдження 
завдяки оптимальному співвідношенню: точності вимірювань; стабільності роботи; якості; 
ціни.  

Електромагнітні прилади мають такі переваги: вібростійкість; відсутність втрати тиску; 
легкість монтажу; простота введення в експлуатацію. При різноманітних умовах процесу дані 
прилади ведуть точні виміри по витраті стічних вод. 

Особливостями електромагнітних витратомірів модельного ряду ВЛР2301 є: 
повнопроточний перетин - не створює додаткового гідравлічного опору і не провокує 

налипання компонентів вимірюваного середовища усередині вимірювальної ділянки; 
відсутність рухомих частин, схильних до зносу і, як наслідок – висока надійність у роботі; 
стійкість до корозії від дії вимірюваного середовища і впливу абразивних частинок, що 

забезпечує можливість вимірювання витрати агресивних середовищ; 
нечутливість до хімічного складу вимірюваної рідини, що дає можливість застосовувати 

прилади для вимірювання витрати широкого спектру хімічних сполук і харчових сумішей; 
нечутливість до перепадів температури і тиску рідини в трубопроводі, що забезпечує 

надійну роботу та стійкість вимірювальної ділянки до гідродинамічних ударів. 
Витратоміри-лічильники рідини ВЛР2301 внесені в Державний реєстр засобів 

вимірювальної техніки України під номером У1345-00. 
Характеристики витрати Q max, наведеного в таблиці, для кожного умовного 

внутрішнього діаметра первинного перетворювача: 
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По номограмі при продуктивності роботи одного насосного агрегату – 150 м.куб/год., при 

швидкості рідини 2,3 м/сек, діаметр 150 мм, тоді по  таблиці при швидкості 4 м/с та витраті 
Qmax = 250 м.куб/год.,  вибираємо  умовний внутрішній діаметр первинного перетворювача, Dn, 
=150мм. 

умовний внутрішній 
діаметр первинного 

перетворювача, Dn, мм 

Орієнтовне значення верхнього порогу швидкості рідини, м/c 

1,00 1,60 2,50 4,00 6,00 10,00 

Найбільша витрата, Q max , м3/год. 

100 25,00 40,00 60,00 100,00 160,00 250,00 

150 60,00 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 

200 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 1000,00 

 
При продуктивності роботи одного насосного агрегату – 150 м.куб/год., по таблиці при 

швидкості 4м/с та витраті Qmax = 160 м.куб/год.,  вибираємо  умовний внутрішній діаметр 
первинного перетворювача, Dn, 150мм. 

Враховуючи вищевикладене, вибираємо 2 (два) електромагнітнітні витратоміри-
лічильники з умовним внутрішнім діаметром первинного перетворювача, Dn, 100мм, які будуть 
встановлюватись на напірних трубопроводах від кожного агегату. 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Виконання робіт планується господарським способом, 
для визначення вартості розроблено кошторисну документацію.  
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ЗАХІД № К 6.      «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 7 ПО ВУЛ. ВУЛ. РУСЬКА, 49, В М. 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ 
СТІЧНИХ ВОД)»  

Дана каналізаційна насосна станція обслуговує частину території Старого міста. 
Встановлення технологічного обліку стічних вод дасть можливість аналізувати 
водокористування споживачів та надходження стічних вод з даної території, а також проводити 
облік перекачаної стічної води на насосній станції.  

Обґрунтування вибору типу лічильника. 
КНС-7 оснащена двома насосними агрегатами марки SD65-315Z/E. Продуктивність 

кожного насосу SD65-315Z/E Q=100м.куб/год. Стічні води від станції перекачуються по 
напірному колектору Ø200мм.   

Враховуючи стиснені умови в приміщені станції на одному з напірних колекторів та 
необхідність прямої ділянки трубопроводу, передбачається влаштування одного  
вимірювального вузла з двох необхідних в існуючому колодязі на території станції. 

Вимірювання обсягу стічних вод на напірному каналізаційному колекторі можна 
проводити за допомогою наступних основних типів приладів: ультразвукових або 
електромагнітнітних. Електромагнітні контролюючі і вимірювальні прилади отримали широке 
розповсюдження завдяки оптимальному співвідношенню: точності вимірювань; стабільності 
роботи; якості; ціни.  

Електромагнітні прилади мають такі переваги: вібростійкість; відсутність втрати тиску; 
легкість монтажу; простота введення в експлуатацію. При різноманітних умовах процесу дані 
прилади ведуть точні виміри по витраті стічних вод. 

Особливостями електромагнітних витратомірів модельного ряду ВЛР2301 є: 
повнопроточний перетин - не створює додаткового гідравлічного опору і не провокує 

налипання компонентів вимірюваного середовища усередині вимірювальної ділянки; 
відсутність рухомих частин, схильних до зносу і, як наслідок – висока надійність у роботі; 
стійкість до корозії від дії вимірюваного середовища і впливу абразивних частинок, що 

забезпечує можливість вимірювання витрати агресивних середовищ; 
нечутливість до хімічного складу вимірюваної рідини, що дає можливість застосовувати 

прилади для вимірювання витрати широкого спектру хімічних сполук і харчових сумішей; 
нечутливість до перепадів температури і тиску рідини в трубопроводі, що забезпечує 

надійну роботу та стійкість вимірювальної ділянки до гідродинамічних ударів. 
Витратоміри-лічильники рідини ВЛР2301 внесені в Державний реєстр засобів 

вимірювальної техніки України під номером У1345-00. 
Характеристики витрати Q max, наведеного в таблиці, для кожного умовного 

внутрішнього діаметра первинного перетворювача: 
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По номограмі при продуктивності роботи одного насосного агрегату – 100 м.куб/год., при 

швидкості рідини 4 м/сек, діаметр 100 мм, тоді по  таблиці при швидкості 4 м/с та витраті Qmax 
= 100 м.куб/год.,  вибираємо  умовний внутрішній діаметр первинного перетворювача, Dn, 
=100мм. 

умовний внутрішній 
діаметр первинного 

перетворювача, Dn, мм 

Орієнтовне значення верхнього порогу швидкості рідини, м/c 

1,00 1,60 2,50 4,00 6,00 10,00 

Найбільша витрата, Q max , м3/год. 

100 25,00 40,00 60,00 100,00 160,00 250,00 

150 60,00 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 

200 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 1000,00 
 
Враховуючи вищевикладене, вибираємо 2 (два) електромагнітнітні витратоміри-

лічильники з умовним внутрішнім діаметром первинного перетворювача, Dn, 100мм, які будуть 
встановлюватись на напірних трубопроводах від кожного агегату. 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Виконання робіт планується господарським способом, 
для визначення вартості розроблено кошторисну документацію.  
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ЗАХІД № К 7.      «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 11 ПО ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 95, В С. 
ЛИСОГІРКА  КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВСТАНОВЛЕННЯ 
ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ СТІЧНИХ ВОД)»  

Дана каналізаційна насосна станція обслуговує частину території села Лисогірка. 
Встановлення технологічного обліку стічних вод дасть можливість аналізувати 
водокористування споживачів та надходження стічних вод з даної території, а також проводити 
облік перекачаної стічної води на насосній станції.  

 
Обґрунтування вибору типу лічильника. 
КНС-11 оснащена двома насосними агрегатами марки НДФ 100-80-160 та одним 

насосним  агрегатом СМ80-50-200/2Б. Продуктивність кожного насосу НДФ 100-80-160   
Q=50м.куб/год., продуктивність насосу СМ80-50-200/2Б  Q=40м.куб/год. Стічні води від станції 
перекачуються по напірному колектору Ø150мм.   

Вимірювання обсягу стічних вод на напірному каналізаційному колекторі можна 
проводити за допомогою основних типів приладів: ультразвукових або електромагнітнітних. 
Електромагнітні контролюючі і вимірювальні прилади отримали широке розповсюдження 
завдяки оптимальному співвідношенню: точності вимірювань; стабільності роботи; якості; 
ціни.  

Електромагнітні прилади мають такі переваги: вібростійкість; відсутність втрати тиску; 
легкість монтажу; простота введення в експлуатацію. При різноманітних умовах процесу дані 
прилади ведуть точні виміри по витраті стічних вод. 

Особливостями електромагнітних витратомірів модельного ряду ВЛР2301 є: 
повнопроточний перетин - не створює додаткового гідравлічного опору і не провокує 

налипання компонентів вимірюваного середовища усередині вимірювальної ділянки; 
відсутність рухомих частин, схильних до зносу і, як наслідок – висока надійність у роботі; 
стійкість до корозії від дії вимірюваного середовища і впливу абразивних частинок, що 

забезпечує можливість вимірювання витрати агресивних середовищ; 
нечутливість до хімічного складу вимірюваної рідини, що дає можливість застосовувати 

прилади для вимірювання витрати широкого спектру хімічних сполук і харчових сумішей; 
нечутливість до перепадів температури і тиску рідини в трубопроводі, що забезпечує 

надійну роботу та стійкість вимірювальної ділянки до гідродинамічних ударів. 
Витратоміри-лічильники рідини ВЛР2301 внесені в Державний реєстр засобів 

вимірювальної техніки України під номером У1345-00. 
Характеристики витрати Q max, наведеного в таблиці, для кожного умовного 

внутрішнього діаметра первинного перетворювача: 
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По номограмі при продуктивності роботи одного насосного агрегату – 50 м.куб/год., при 

швидкості рідини 2 м/сек, діаметр 100 мм, тоді по  таблиці при швидкості 2,5 м/с та витраті 
Qmax = 60 м.куб/год.,  вибираємо  умовний внутрішній діаметр первинного перетворювача, Dn, 
=100мм.  

умовний внутрішній 
діаметр первинного 

перетворювача, Dn, мм 

Орієнтовне значення верхнього порогу швидкості рідини, м/c 

1,00 1,60 2,50 4,00 6,00 10,00 

Найбільша витрата, Q max , м3/год. 

100 25,00 40,00 60,00 100,00 160,00 250,00 

150 60,00 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 

200 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 1000,00 

 
Враховуючи вищевикладене, вибираємо 2 (два) електромагнітнітні витратоміри-

лічильники з умовним внутрішнім діаметром первинного перетворювача, Dn, 100мм, які будуть 
встановлюватись на напірних трубопроводах від кожного агегату. 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Виконання робіт планується господарським способом, 
для визначення вартості розроблено кошторисну документацію.  
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ЗАХІД № К 8.         «ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КНС № 12 ПО ВУЛ. ГАСТЕЛЛО В С. МУКША 
КИТАЙГОРОДСЬКА  КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ СТІЧНИХ ВОД)»  

Дана каналізаційна насосна станція обслуговує частину території села Мукша 
Китайгородська та промислові стоки ТДВ «Адамс». Встановлення технологічного обліку стічних 
вод дасть можливість аналізувати водокористування споживачів та надходження стічних вод з 
даної території, а також проводити облік перекачаної стічної води на насосній станції.  

Обґрунтування вибору типу лічильника. 
КНС-12 оснащена трьома насосними агрегатами марки ФГ 144/46-Б. Продуктивність 

кожного насосу ФГ 144/46-Б Q=118м.куб/год. Стічні води від станції перекачуються по 
напірному колектору Ø150мм.   

Враховуючи стиснені умови в приміщені станції на одному з напірних колекторів та 
необхідність прямої ділянки трубопроводу, передбачається влаштування одного  
вимірювального вузла з двох необхідних в проектуємому колодязі на території станції. 

Вимірювання обсягу стічних вод на напірному каналізаційному колекторі можна 
проводити за допомогою основних типів приладів: ультразвукових або електромагнітнітних. 
Електромагнітні контролюючі і вимірювальні прилади отримали широке розповсюдження 
завдяки оптимальному співвідношенню: точності вимірювань; стабільності роботи; якості; 
ціни.  

Електромагнітні прилади мають такі переваги: вібростійкість; відсутність втрати тиску; 
легкість монтажу; простота введення в експлуатацію. При різноманітних умовах процесу дані 
прилади ведуть точні виміри по витраті стічних вод. 

Особливостями електромагнітних витратомірів модельного ряду ВЛР2301 є: 
повнопроточний перетин - не створює додаткового гідравлічного опору і не провокує 

налипання компонентів вимірюваного середовища усередині вимірювальної ділянки; 
відсутність рухомих частин, схильних до зносу і, як наслідок – висока надійність у роботі; 
стійкість до корозії від дії вимірюваного середовища і впливу абразивних частинок, що 

забезпечує можливість вимірювання витрати агресивних середовищ; 
нечутливість до хімічного складу вимірюваної рідини, що дає можливість застосовувати 

прилади для вимірювання витрати широкого спектру хімічних сполук і харчових сумішей; 
нечутливість до перепадів температури і тиску рідини в трубопроводі, що забезпечує 

надійну роботу та стійкість вимірювальної ділянки до гідродинамічних ударів. 
Витратоміри-лічильники рідини ВЛР2301 внесені в Державний реєстр засобів 

вимірювальної техніки України під номером У1345-00. 
Характеристики витрати Q max, наведеного в таблиці, для кожного умовного 

внутрішнього діаметра первинного перетворювача: 
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По номограмі при продуктивності роботи одного насосного агрегату – 118 м.куб/год., при 

швидкості рідини 2 м/сек, діаметр 150 мм, тоді по  таблиці при швидкості 2,5 м/с та витраті 
Qmax = 160 м.куб/год.,  вибираємо  умовний внутрішній діаметр первинного перетворювача, Dn, 
=150мм.  

 
умовний внутрішній 
діаметр первинного 

перетворювача, Dn, мм 

Орієнтовне значення верхнього порогу швидкості рідини, м/c 

1,00 1,60 2,50 4,00 6,00 10,00 

Найбільша витрата, Q max , м3/год. 

100 25,00 40,00 60,00 100,00 160,00 250,00 

150 60,00 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 

200 100,00 160,00 250,00 400,00 600,00 1000,00 

 
Враховуючи вищевикладене, вибираємо 2 (два) електромагнітнітні витратоміри-

лічильники з умовним внутрішнім діаметром первинного перетворювача, Dn, 150мм,  які будуть 
встановлюватись на напірних трубопроводах від кожного агегату. 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 
амортизаційних відрахувань ліцензіата. Виконання робіт планується господарським способом, 
для визначення вартості розроблено кошторисну документацію.  
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Перша комерційна пропозиція. 
Дана пропозиція прийнята в кошторисний розрахунок. 
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2-га комерційна пропозиція. 
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Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів 
реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності. 

 
 

Назва Показник 

зниження питомих витрат, а також втрат 
ресурсів 

 Зменшення фізичних втрат питної води з 
системи водопостачання Wвп =  13651 м3/рік. 

 
Зменшення витрат електроенергії  на 

водовідведення -  344,40 тис. кВт. 

забезпечення технологічного та/або 
комерційного обліку ресурсів   

Встановлення технологічних засобів обліку 
стічних вод на 7-ми каналізаційних насосних 
станціях. 

зменшення обсягу витрат води  на 
технологічні потреби  --- 

підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення + 

підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища --- 

 
 
 
 
 

Генеральний директор  
КП «Міськтепловоденергія»   __________________       В.Г. Гордійчук 

 
 
 

Головний бухгалтер                        __________________ Савчук О.В. 
 
 
 

Відповідальна особа на підприємстві   
за виконання інвестиційної програми    ___________________   Боднар С.Л.  
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